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(ಈ ಲೇಖಕರದು 

ಸಂಪಾದಕ ಸಲಹಾಸಮಿತಿ 

ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ (ಅಧ್ಯಕ್ಷರು), ಅರವಿಂದ ನಾಡಕರ್ಣಿ, ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಆನಂದ, ವಿ.ಜೆ. ನಾಯಕ, 
ವಿ.ಎ. ಜೋಶಿ, ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, ರಮಜಾನ್ ದರ್ಗಾ, ಎಸ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್, ವಿ.ಎನ್. 
ಹೆಗಡೆ, ಶಾಂತಾರಾಮ ನಾಯಕ ಹಿಚಕಡ, ಆರ್.ವಿ. ಭಂಡಾರಿ, ಮೋಹನ ಹೆಗಡೆ, ಶ್ನಾಮ ಹುದಾರ, 
ಮೋಹನ ಹಬ್ಬು, ಎಂ.ಜಿ. ಹೆಗಡೆ, ಚೇತನಕುಮಾರ ನಾಯ್ಕ, ಗಂಗಾಧರ ಹಿರೇಗುತಿ (ಸದಸ್ಕರು) 
ರಾಮಾ ನಾಯ್ಕ (ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ) | ಚ 

ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ಟೆ ಎಪ್ಶಾಪ್, ಮಿಶನ್ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೨೭ 

ಮುದ್ರಣ : ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಪಬ್ಬಿಹರ್ಸ್ ಪ್ರೆ ೮" ಲಿ. 
ಲಾಲಬಾಗ ಫೋರ್ಟ ರೋಡ, ಬೆಂಗಳೂರು - ೪ , 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 111 

ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಒದೆರಡು ಮಾತು 

೨ ಹಿಂದಿನ ಸಂಪುಟಗಳಂತೆ ಈ ಸಂಪುಟದ ಸಿದ್ಧತೆಯ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ 

ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯ ಮಿತ್ರರಿಗೆ 

* ಈ ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಸಲ 

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರಿಗೆ 

* ಡಿ.ಟಿ.ಪಿ. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 

"ಟೈಪ್ಶಾಪ್ 'ನ ಮಾಲಿಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 

೨ ಅಂದವಾಗಿ ಮುದ್ರಿಸಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬೃಂದಾವನ 

ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಮಾಲಿಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ 

9 ಕನೊಂಡು ಓದುವ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ 

-ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು 



ಹಜಾಮ ಶರಖಾಗಂಡಿ. ಇ ಗಿಷಲ 
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ಶ್ರೀಕಿ ತಯಾ ತು ಇರಾ ಈ, ಆಲ್ ೬ ಬೇೊಟಾರಿ, ಬೊಹಿಹ; ಜೇಡ, ಕಾಚಾ ತೆ 

ಟ್ರಾ ಹಹಿಳ ರ ೀತಜುಮಾಂ ನಾಖ್ಶು, ಸುಳು ಬಹು” 

ಆಕೆ ತಪ್ ರಾ ಮಾರೂರು - | 

ಬು ದಾವಾ ಆ ಪಲರ್ಸ ಹ್ಯ್ಯ ಈ | 
| ಆತೆ ಷ್ಠ ಬೋಳೂರು - ೫ ಕಂತ,' ಳ್ಳ ಳು 
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ಪರಿವಿಡಿ 

ಸ್ಥಾವನೆ 
ದಿ 

ಭಾಗ-೧: ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ 

೧೩. 

೧೪. 

೧೫. 

೧೬. 

೧೩. 

೧೮. 

ಗೋವಿಂದನಾಮಸ್ಮರಣೆ 

ಅಸಮಸಾಹಸಿ ಗಣಪತಿರಾವ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ 

ಬಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ-ಪ್ರಕೃತಿಯ 

ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಜಯ! 

ಅಗಲಿದ ಎದೆಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ 

ಕನ್ನಡದ ವುಡ್ಹೌಸ್-ನಾ. ಕಸ್ತೂರಿ 

ಪೂಜ್ಯ ಮಾಸ್ತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸತ್ಸಂಗ 

ಕೃಷ್ಣರಾಯರಿಗೆ ಭಾಷ್ಟಾಂಜಲಿ 

ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ 

ತುಂಬು ನಗೆಯ ವನಾನಿಕಾಕಾ 

. ಮುದ್ದಣನ “ಜಸಂ ಪೆರ್ಚಿ ಪರಿಗೆ!' 

. ಆರ್ಕೆ ನಾಯಕರನ್ನು ನೆನೆದು 

| ಮೈಸೂರಿನ ಯುವರಾಜ ಕಂಠೀರವ 

ನರಸಿಂಹರಾಜರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು 

ಅಶುತೋಷ ಮುಖರ್ಜಿಯವರಿಗೆ ಶತಮಾನ ವಂದನೆ 

ಯುಗಪುರುಷನ ಅಂತರ್ಥಾನ 

ಡಾ: ಧನಂಜಯ ಗಾಡಗೀಳ 

ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾತ್ರೆ 

ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯ ವಿಭೂತಿ ವಿಶೇಷ 

ಮದ್ಯ, ನೆಹರೂಜಿ ಮತ್ತು ಮುರಾರ್ಜಿ 

೧೫ 

೨೧ 

೨೫ 

೨೮ 
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೩೪ 
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೪೧ 

೪೮ 

೫೨ 
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೮೧ 

೪೬ 

೯೦ 
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೧೯. 

ಷಂ. 

ಪ). 

ಆಪಿ. 

ಆಜ 

ಹೆ 

೨೫. 

ಚಲಿ 

ಎ 

೩೦. 

೩೧. 

ಹ್ಮ್ಪ 

೩೩, 

೩೪. 

ಗುರುದೇವ ರವೀಂದ್ರರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ 
ಬಂದ ಮೂವರು ಸ್ತ್ರೀಯರು 

ಮೃತ್ಯು ಮತ್ತು ಮಹಾಕವಿ ರವೀಂದ್ರರು 

ಬಡೋದೆಯ ಕೊನೆಯ ದೊರೆಯ ದುರಂತ ಚರಿತ್ರೆ 

ಅಶೋಕನು ಬೌದ್ಧನಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? 

ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನಿಗೆ ಯಷಿತರ್ಪಣ 

ಡಾ: ಜಾನ್ಸನ್: ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ 

ಅಗಾಧ ಅಗಾಥ 

. ಡಾ: ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನರ ಮಿದುಳಿನ ಒಡೆಯದ ಒಗಟು 

.- ಸವಿಬಾಳಿನ ದಾರ್ಶನಿಕ-ಡಾ: ಲಿನ್ ಯುಟಾಂಗ್ 

ಒಂದು ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ 

ಸ್ವಪ್ನದರ್ಶಿ ಜೋಸೆಫ್ 

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಗುಪ್ತಸಂಬಂಧ 

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ 

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುನ್ನಿ 
ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಕಲಾ ವೈಭವ 

ಮಹರ್ಷಿ ದೈವರಾತರಿಗೆ ಮನೆಯಮುಜುರೆ 

ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಡನ ಕಥೆ 

ಭಾಗ-೨: ಸಂಕೀರ್ಣ 

೩೫. 

ಡಹ, 

೩ಪ್ತಿ, 

೩೮. 

೩೯. 

ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ 

ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ! ಏನವಲಕ್ಷಣ! 

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಂಟು 

ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು 
ಉಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಶ್ನೆ 

೧೦೩ 

೧೦೮ 

೧೧೨್ರ 

೧೧೯ 

೧೨೩ 

೧೨೭ 

೧೫೪ 

೧೫೭ 

೧೬೩ 
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೪೦. 

೪೧. 

ಆ; 

ಆ; 

೪೮. 

೪೯. 

೫೦. 

೫೧. 

೫೨. 

೫೩. 

೫೪. 

೫೫. 

೫೬. 

೫೭. 

೫೮. 

೫೯. 

೬೦, 

೬೧. 

ಓಲ: 

೬೩. 

ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಜೀತಿ 

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ "ಕ್ಯಾಲ್ಶ್ಶಂ' ಕೊರತೆ 

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಭಾವೈಕ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಜ್ಯೂ ಜನಾಂಗ 

. ಮಿರ್ಜಾನ್: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಗುತಿ 

- ವರುಣನಿಗೇ ಆವರಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ 

ವ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಬೇಟೆ 

- ಸಿಕ್ಬರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ವಾದ 

ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗಣಿತ ಪ್ರಭೆ 

ಆಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆ 

ಸೇನಾಶಕ್ತಿಯ "ಷಣ್ಮುಖ'ಗಳು 

ಜಪಾನೀ ಕೃಷಿಕ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ವರೂಪ 

ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎತ್ತ ಸಾಗಿದೆ? 

ಬಹುಸಂಖ್ಯರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯರು 

ಶೆಕೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ ಇರುವ ಬಗೆ 

ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ 

ಸೈನಿಕನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿರಕ್ಷಣೆಯ ತತ್ವಗಳು 

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಖಾತೆ 

ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮತ್ತು ವಾಚನಗಳ ಇತಿಮಿತಿ 

ಸರಕಾರೀ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಸನಸಭಾ ಸದಸ್ಯ 

ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟು? 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಪತ್ಯದ ಜಾತಕ 

ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದ ನೋಟ 

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷರ ಭೂತ-ಭವಿಷ್ಯ 

ಮಹಾಜನ ವರದಿಯ ಇಣುಕು ನೋಟ 
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ದ 

ಎರ. 

ಅ 

ಎ೭೫. 

ಆ: 

ಅಜಿ 

ಗ 

. ಲೆನಿನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ 

. ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ವರವೋ ಶಾಪವೋ? 

.. ಸಹಕಾರೀ ಸಂಘಟನೆಯ ಘಟನೆ ಮತ್ತು ನಟನೆ 

. ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? 

. ಕನ್ನಡವೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡವೂ 

ತಿಬೇತದಲ್ಲೇನು ನಡೆದಿದೆ? 

ಚೀನೀ ಚಮತ್ಕಾರದ ಒಗಟು 

ಸಂಸತ್ತಿನ "ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ' ಮತ್ತು "ಅವಹೇಲನೆ' 

ವಿಜ್ಞಾನದ ವರಾಹಾವತಾರ 

ದೇಶದ ಅದೋಗತಿಯ ಅವಲೋಕನ 

ದೇವರಾಣೆಯ ಸತ್ಯ 

ಕೋಮುವಾರಿನ ಕೋಲಾಹಲದ ಉ:ಶಾಪ! 

ಭ್ರಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸ್ಥಾನಬದ್ಧತೆಯ ಪೂರ್ವಾಫಲ 

ಕೊನೆಯ ವಂದನೆ 

೩೨೪ 

೩೨೮ 

೩೩೧ 

೩೩೬ 

೩೪೦ 

೩೪೩ 

೩೪ 



ಪಸ್ತಾವನೆ 

ಕನ್ನಡಿಗರು ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತನಶೀಲ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ 
ಡಾ: ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಒಬ್ಬರು. ಸುಮಾರು ೭೦ ವರ್ಷಗಳ ತಮ್ಮ ಬರವಣಿಗೆಯ 
ಬದುಕನ್ನು ಅದೊಂದು ತಪಸ್ಸು ಎಂಬಂತೆ-ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತ ನಾಡಿನ ನಾಮಾಂಕಿತರ 
ಸಾಲಿಗೆ ಸಂದದ್ದು ತಮ್ಮ ವೈಚಾರಿಕ ಬರಹಗಳ ಮೂಲಕವೇ. 

೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. 

ಅದೊಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ತಿಗೀತಗಳ ಸಂಕಲನ-"“ಶಾಂಡಿಲ್ಯ 

ಪ್ರೇಮಸುಧಾ'. ಇಂದು "ನಾಸ್ತಿಕನು ಮತ್ತು ದೇವರು' ವಿನಂಥ, "ಲೋಕಾಯತ'ದಂಥ 

ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಗೌರೀಶರ ಆರಂಭದ ಬರಹಗಳು ಭಕ್ತಿಗೀತಗಳಾಗಿದ್ದವೆಂಬುದು 
ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಯನಯೋಗ್ಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 

"ಶಾಂಡಿಲ್ಕ ಪ್ರೇಮಸುಧಾ' ಸಂಕಲನದ ನಂತರ ಹೊರಬಂದ “ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು' 

ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಖರತೆಯ ಅನುಭವ ನಮಗಾಗತೊಡಗುತ್ತದೆ. 
"ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದು ಯಾವ ಗಂಡಿಗೂ ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ' ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ 

ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ, ಜೀವಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಾನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಿರಿದು 

ಮತ್ತು ಹಿಗ್ಗಿನದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. 

"ಸ್ತೀವಾಂಜ್ಮಯದಲ್ಲಿ ರುಚಿ ಏಕೆ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. 
ಗಂಡಿಗೆ ಸಾಹಸ ಹೆಚ್ಚು, ಸಹನೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಸಹನೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ 
ಮಿತಿಗಳಿವೆಯೆಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತ, ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಕಡಿಮೆ? ಎಂಬ ಅಳತೆಯೇ ಅವಿವೇಕದ್ದು ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ 

ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ-ಗೌರೀಶರು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. "ಬಾಳೆಂಬ ಬಂಟನಿಗೆ ಗಂಡು 
ತ್ರಾಣವಾದರೆ ಹೆಣ್ಣು ಪ್ರಾಣ' ಎಂಬ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ನಿಲುವಿಗೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 
ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮರ್ಥನೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. 

"ಪ್ರೀತಿ' ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿ. ಬೇರೆಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ 

ನಾಡಿನ ಓದುಗರ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಿದು. "ಪ್ರೀತಿ' ಎಂಬ 

ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗೌರೀಶರು ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆಪ್ತವಾದ 

ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರೀತಿ'ಗಾಗಿ ದುಡಿತ, "ಪ್ರೀತಿ'ಗಾಗಿ ದುಃಖ, 

"ಪ್ರೀತಿ'ಗಾಗಿ ದುರಂತ-ದುರ್ಫಟನೆ! ಮಹಾಕಾವ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಳೆಯ ಹಾಡಿನ ತನಕ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ "ಪ್ರೀತಿ'ಯೇ ಅನಾದಿ ಅನಂತ. 
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"ಪೀತಿ'ಗಾಗಿ ಪಟಗಳು ಉರಿದಿವೆ. ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ಸಿಂಹಾಸನಗಳು ಉರುಳಿವೆ. 

ಯುದಗಳು ಎಸಗಿವೆ; ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ-ಮಾನವಜೀವನದ ಮಹಾಭಾರತ "ಪ್ರೀತಿ'ಯ 
ರಸದಲಿಯೇ ಅದ್ದಿ ಅರಳಿದಂತಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ "“ಪ್ರೀತಿ'ಯ ಕುರಿತ 

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿದೆ. 

. ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ "ಪ್ರೀತಿ'ಯ ಕುರಿತು ಇಷ್ಟು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ, 

ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ಗೌರೀಶರಂತೆ ಬರೆದಿರುವ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲೇಖಕ ನಮ್ಮ 

ಎದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕಾಲವನ್ನು (೧೯೫೦) 

ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಮಾತನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. "ಪ್ರೀತಿ'ಗಿರುವ ಅಗಾಧಶಕ್ತಿಯನ್ನು 
ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಪ್ರತಿಪುಟದಲ್ಲೂ ಮನಗಾಣಿಸುವ ಯತ್ನವನ್ನು ಗೌರೀಶರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ 
ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪ್ರೀತಿ'ಯೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮಾತಿಗೆ ಅತೀತವಾದ 
ಸಮಾಧಾನದಿಂದ, ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಬಿಮ್ಮನೆ ಬೆಚ್ಚಗೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ-ಅದೂ 

ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು! ಎನ್ನುವ ಈ ಲೇಖಕ, "ಪ್ರೀತಿ'ಯೊಂದೇ 
ಸತ್ಯ, ಮಿಕ್ಕುದೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ' ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಆಲೋಚನಾಕ್ರಮದ 
ಬಗೆಗಿನ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. 

“ಬಾಳಿನ ಗುಟ್ಟು” (ಜೀವನ ವಿಜ್ಞಾನ) ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹ 
ಕೃತಿ. “ವ್ಯಕ್ತಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಂದರೇನು?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮನುಷ್ಯನ 
ಬದುಕಿನ ವಿವಿಧ ಪದರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆದಕುತ್ತ ಸಾಗುವ ಈ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ 
ಹೊಸ ಹೊಳಹುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ ವಾಗಿ 
ವಿವರಗಳು ಬರುತ್ತವೆಯೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯರ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಅವರ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಲಗುವ ರೀತಿಗೂ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ನೇರ 
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇವರು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೋರೋಗಿಗಳ ಬಾಳಿನ ಬಗೆ 
ಸಕಾರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. "ನೆನಹುಗಳೇ ಬಾಳ ಬಗೆಯ ಅವಶೇಷಗಳು" 
ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣಿನ ಸೆಣಸಿನ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹದಗೆಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ 
ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಡುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ವಿಕಾಸದ 
ಬಗ್ಗೆ, ಲೈಂಗಿಕ ವಿಕೃತಿಯ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಈ "ಬಾಳಿನ ಗುಟ್ಟು' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶೋಧಕ್ರಿಯೆ 
ಮನೋಜ್ಞಾವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. 

“ಬಾಳಿನ ಗುಟ್ಟು' ಗ್ರಂಥಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾದ 
(೧೯೪೨) ಗೌರೀಶರ "ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ರೂಪರೇಖೆಗಳು' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ 
ಒಟ್ಟಾರೆ ನಡವಳಿಕೆಗಳ ಹಿಂದೆ ದುಡಿಯುವ ಬುದಿಯ ವಿ ಸರೂಪ 
ಟಿ ಜತ ನ ವಿಧ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು 
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ಮಿದುಳೇ ಮಾನವನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ಗಂಥದಲ್ಲಿ 
ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಮುಂದಿಡುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯನ 
ಜಟಿಲವಾದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೋಲುವಂಥ ಮಿದುಳು ತಿಮಿಂಗಿಲಕ್ಕೂ ಉಂಟು. ಹಾಗೆಂದು 
ತಿಮಿಂಗಲವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ಮನುಷ್ಯನೊಡನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ 
ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ. 

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ತಳಪಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು 

ಮನೋವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ವಿರೋಧಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು 

ಶಾಸ್ತ್ರವೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೀಕ್ ದಾರ್ಶನಿಕರಾದ ಪ್ಲೇಟೊ, 

ಅರಿಸ್ಪಾಟಲ್ರ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು 

ಅನ್ವಯಿಸಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಥಾಮಸ್ ಹಾಬ್ಸ ಹಾಗೂ ಡೆಕ್ಕಾರ್ಡೇ ಅವರುಗಳ 

ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಜರ್ಮನ್ 

ದಾರ್ಶನಿಕ ಡೇವಿಡ್ ಹ್ಯೂಮ್ ಮುಂತಾದವರ ವಿಚಾರಸರಣಿಯ ನೆಲೆಯಿಂದ 

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ಸನ್ನ 
ವರ್ತಮಾನವಾದ, ವಿಲಿಯಂ ಮೆಕ್ಡುಗಲ್ನ ಮನೋವೈಚ್ಗಾನಿಕ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳಲ್ಲವೂ 

ಪ್ರಸ್ತುತ "ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ರೂಪರೇಖೆಗಳು' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ. ಬುದ್ಧಿಯ 

ಸ್ವರೂಪ, ಅದರ ಪಾರಿಮಾಣಿಕ ತತ್ವಗಳು, ಬುದ್ಧಿಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ 

ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಪಯೋಗ, ಮನಸ್ಸಿನ ರಚನೆ, ಸ್ವಪ್ನಮೀಮಾಂಸೆ, 

ವಿಸ್ಮೃತಿ-ಹೀಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನಕಕ್ಕೆ 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಈ ಗ್ರಂಥವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಸಂದಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದ 

ಹಿರಿಯ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಹಾಗೂ ದಾರ್ಶನಿಕರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ತಾಳೆ ಹಾಕಿ 

ನೋಡಿದರೆ, ತೂಗಿ ಅಳೆದು ಇಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಕ್ರಮವು ಬೆರಗು ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇ 

"ವಿಚಾರವಾದ'ದ ಕುರಿತೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೃತಿ (೧೯೫೬) 

ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರದಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರಚಾರ ಉಪನ್ಶ್ಕಾಸ 

ಮಾಲೆಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು. ಈ ಪುಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕ ಕೈಗೆ ಬರುವವರೆಗೆ 

"ವಿಚಾರವಾದ'ದ ದಶದಿಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುಶಃ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ 

ಯೋಚಿಸಿದಂತಿಲ್ಲ. 

"ಬುದ್ಧಿವಂತನೋ? ಬುದ್ಧಿವಾದಿಯೋ ?' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯು, ಬುದ್ಧಿವಾದದ ಅಗತ್ಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತ ಬುದ್ಧಿಯ 
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ಮೇಲೂ, ಬುದಿ ಪಧಾನತೆಯ ಮೇಲೂ ಹಲವು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ದಾಳಿಗಳ 

ಕುರಿತು ಸೋದಾಹರಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಚಾರ-ವಿವೇಕಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಭೇದಗಳನ್ನು 

ದಾಖಲಿಸುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒದಗುವ ಸೂಕ್ಷ ವಿಘ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ. 

ಲ್ಟಿಗೇ ಇವರ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆ ಹೊರಬಂದ. ಎರಡು ದಶಕಗಳ 

ನಂತರ "ಕಸ್ತೂರಿ' ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ (೧೯೮೦) "ವಿಚಾರವಾದ ಮತ್ತು ನಿರಾಶಾವಾದ' ಎಂಬ 

ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಲೇಖನವನ್ನೂ, ಮತ್ತೆ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ 

(೧೯೯೨) "ವಿಚಾರವಾದ-ಉತ್ತರಾರ್ಧ' ಎಂಬ ಲೇಖನವೊಂದನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಓದಿದಾಗ, ವಿಚಾರವಾದದ ಬಗೆಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, 

ಪ್ರಮಾಣಭೂತವಾಗಿ, ಡಾ: ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರಂತೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದವರು ಕನ್ನಡದ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

"ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ'ದ ಕುರಿತು ನಾವೀಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ. 

ಕಾರ್ಲ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನನ್ನು ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ "ಮಾರ್ಕ್ಸ್' 
ಮತ್ತು "ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ'ದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಆದಿಗ್ರಂಥವೂ 
ಕೂಡ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರದೇ ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಊಹೆ (ಇವರ "ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ'ವನ್ನು 
ಮಿಂಚಿನಬಳ್ಳಿ ಪ್ರಕಾಶನವು ೧೯೪೦ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು). 

ಕಾರ್ಲ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಆರಂಭದ ಜೀವನ, ಅವನ ಪತ್ರಿಕಾ ವ್ಯವಸಾಯ, ಅವನ 

“ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಎಂಗೆಲ್ಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಮಿತ್ರತ್ವ ಮತ್ತು 

ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅವನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಒದಗಿದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಗಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ 
ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. 

“ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ' ಫೋಷಣೆ. ಆ ಫೋಷಣೆಯ ನಂತರದ ಸಂಘರ್ಷ, 
ತನ್ನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಇದ್ದಾಂತಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಬರೆದ “ೆಪಿಟಲ್' ಗ್ರಂಥ-ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳೆಲ್ಲ 
"ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ' ದ ಆರಂಭದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದರ ತಾತ್ವಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳ ಬಗೆಗಿನ 
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆಯು ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ, 
ವರ್ಗ ಹೋರಾಟ ಕುರಿತ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವನು ಗೌರೀಶರು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಓದುಗುಗೂ 
ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಎಂ.ಎನ್. ರಾಯ್ ಅವರು "“ನವಮಾನವತಾವಾದ'ದ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ 
ವಿಚಾರವಾದಿಗಳ ತಂಡವೊಂದು ಬಹುಹಿಂದೆಯೇ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ 
ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯರಲ್ಲಿ 2 ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರೂ ಒಬ್ಬರು. ೧೯೩೦ರವರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟರೇ 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ್ಕ 

ಆಗಿದ್ದ ಎಂ.ಎನ್. ರಾಯ್ ಅವರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಿರುವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಯುಕ್ತ 
(ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೆಲವು ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟರೂ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿರಬಹುದಾದ) ತಮ್ಮದೇ ಆದ 
ಸಿದ್ಧಾಂತವೊಂದನ್ನು ರಾಯ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಚುರ ಪಡಿಸಿದರು ಎಂಬ ಬಗೆಗಿನ ಉಪಯುಕ್ತ 
ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಡಾ: ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಇತ್ತೀಚೆ ಬರೆದ (೧೯೯೩) "ನವಮಾನವತಾವಾದ' 
ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಓದಬೇಕು. 

ರಾಯ್ ಅವರ ಈ ವಾದದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿಮಾಡಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ 
ಒಳಪಡಿಸುವ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು "ನವಮಾನವತಾವಾದ' ಎಂದರೇನು? 
ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ವಿವರಣೆಗೆ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಾದದ ಹುಟ್ಟಿಗೆ 
ಕಾರಣಗಳೇನೆಂಬುದನ್ನು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಗೆ 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭದ್ರವಾದ ತಳಪಾಯ ಅನನ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಕ್ರಿ 

"ನಾಸ್ತಿಕನು ಮತ್ತು ದೇವರು' ಗೌರೀಶರ ವೈಚಾರಿಕ ಪ್ರಖರತೆಗೆ ಮಾನದಂಡವಾಗಿ 
ಸಲ್ಲುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ೧೯೮೯ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ಗ್ರಂಥವ 
ಎ.ಎನ್. ಮೂರ್ತಿರಾಯರ "“ದೇವರು' ಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಎಚ್ಚರವನ್ನು 
ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆಯೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಕೃತಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ 

ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶುದ್ಧವಿಚಾರವಾದಿಯೂ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳವನೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು 

ದಿನ, -ಅಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾಸ್ತಿಕನಾಗುತ್ತಾನೆ' ಎನ್ನುವ ಗೌರೀಶರು ಈ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ 

ವಾದಗಳನ್ನೂ, ಎಲ್ಲ ಮತಗಳನ್ನೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

"ಅಜ್ಞಾತದ ಭಯ, ಅವ್ಯಕ್ತದ ಕುತೂಹಲ, ಅದ್ಭುತದ ಕುರಿತ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಆಘಾತ- 

ಅಪಘಾತಗಳಂಥ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅನಾಹುತಗಳ ಇದಿರು ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಆರ್ತತೆ-ಇವೆಲ್ಲ 

ಪ್ರೇರಣೆಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗವಿಯಿಂದ ಗುಡಿಗೋಪುರಗಳವರೆಗೂ, 

ಕಾಡುಕೊಂಪೆಯಿಂದ ನಾಡು-ನಗರಗಳವರೆಗೂ ಈ ದೇವರೆಂಬ ತನಗಿಂತ, ತನ್ನ ಸುತ್ತಲಿನ 

ಎಲ್ಲ ಬಲಿಷ್ಠ, ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಗತಿಗಳಿಗಿಂತ ಭವ್ಯವಾದ, ಹಿರಿದಾದ, ಪ್ರಚಂಡ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ . 

ಏನೋ ಒಂದು ಸತ್ವವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ, ಪ್ರತಿಮೆ ಪ್ರತೀಕಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲ್ಪಿಸಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತ 
ಬಂದಿದ್ದಾನೆ-ಇದು ದೇವರ ಬಗೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಹೊಸೆದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ 

ಇತಿಹಾಸ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಗೌರೀಶರು. "ಯಾಂತ್ರಿಕ ಆಸ್ವಿಕ್ಕದ ಬೆನ್ನಿಗೆ, ತಳಕ್ಕೆ ಭದ್ರವಾದ 

ನಾಸ್ತಿಕ್ಕವೇ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತದೆ' ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಈ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ದೇವರು 
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ಮತ್ತು ಮನುಷ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಎಳೆಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟು ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು 

ಒದಗಿಸಿರುವುದು ಕೃತಿಯ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. 

ಈ ಗ್ರಂಥದ ನಂತರ ಬರೆದ (೧೯೯೫) “ಲೋಕಾಯತ' (ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನ) 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಇನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಚಾರ್ವಾಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ 

ಉದಯಕ್ಕೆ ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಕಾಂಡದ ಅಸಹ್ಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವೇ ಕಾರಣ ಎನ್ನುವ ಇವರು, ಅದಕ್ಕೆ 

ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿ ವಿವರಣೆಗಳ, ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಹೆಣಿದಿರುವುದು ಈ 
ಕೃತಿಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಮತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉಣಿಸನ್ನು ಅಣಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟ 
ಹೊತ್ತಿಗೆ ಇದು. 

ಛೃ 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ದೇಶಗಳ ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು 
ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅಸಾಧಾರಣ 
ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರೆನಿಸಿದ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್, ನಿಕೊಲೊಮೆಕಿಯಾವೆಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಛಸಿದ್ಧಿಯ 
ಕಲಾವಿದರಾದ ಡೊಮೆಸ್ಕೆನೀಜ್, ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಡಾವಿನ್ಸಿ, ಮೈಕಲ್; ಸಂಗೀತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಲುಡ್ ವಿ ಗವ್ದಾನ್, ಬಿದೋವಿನ್, ವ್ಹೋಲ್ಗ್ಯಾಂಗ್, 
ಮೊರುಭಾರ್ಟ್, ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್, ರಿಚರ್ಡ್ವಾಗ್ತರ್; ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ 
ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಪರಿವರ್ತನಕಾರರಾದ ರೂಸ್ಸೊ, ವೋಲ್ಟಾಯರ್, 
ಚಾರ್ಲಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್; ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣರೆನ್ನಿಸಿದ ಡಾ: ಜಾನ್ಸ್ನ್, 
ಷೆಲ್ಲಿ, ಬಾಯರನ್, ಕೀಟ್ಸ್, ಎರು. ಪೌಂಡ್, ಯೇಟ್ಸ್, ಎಲಿಯಟ್ ಹಾಗೂ ಒಡೆನ್; 
ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆರಗಾಗಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ನ್ಯೂಟನ್, ಲೂಯಿ ಪಾಶ್ಚರ್, ಥಾಮಸ್ ಎಡಿಸನ್; 
ಅಪ್ರತಿಮ ಸಾಹಸಿಗಳಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕುಕ್, ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸ್ಕಾಟ್, ಲಿವ್ದಿಂಗ್ಸ್ಟನ್; ರಾಜಕೀಯ 
ಮುತ್ಸದ್ಧಿಗಳಾದ ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್, ಗ್ಯಾರಿಬಾಲ್ಡಿ, ಬಿಸ್ಮಾರ್ಕ್-ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹತ್ತು 
ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಶ್ಚಿಮದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಲವಲವಿಕೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ವಿದ್ವತ್ತು 
ಗೌರೀಶರದು. 

೫ 

ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರೂ ಒಬ್ಬರು. "ವಾಲ್ಮೀಕಿ 
ತೂಕಡಿಸಿದಾಗ' ಇವರ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಧಾಟಿ-ಧೋರಣೆಗಳ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿರುವ-ಐವತು 
ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಪ್ರಕಟವಾದ ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ನಂತರ 
ಇವರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ನೂರಾರು ವಿಮರ್ಶಾ ಲೇಖನಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವು ಗಂಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೇಖನಗಳು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. 
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ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಕದ ಕುರಿತು ಗೌರೀಶರು ಬರೆದ "ಕಂಪಿನ ಕರೆ' ಸಂಕಲನ ಆ 
ಕವಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯೋ ಈ ವಿಮರ್ಶಕನ ನೆಲೆಯನ್ನು 
ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಕಾರಿ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಗೌರೀಶರು ಬರೆದ "ಕಣವಿ 

ಕಾವ್ಯದೃಷ್ಟಿ' ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಕಬರ ಅಲಿಯವರ "ಗಂಧಕೇಶರ' ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ 
ಬರೆದ ಮುನ್ನುಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು. 

"ದಿನಕರ ದೇಸಾಯರ ಕಾವ್ಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ', "ವಿ.ಜಿ. ಭಟ್ಟರ ಕಾವ್ಯಾವಲೋಕನ' 

ಮಾಸ್ತಿಯವರ "ಸುಬ್ಬಣ್ಣ', ರಸಿಕ ರಂಗರ "ಭಾವಗೀತಗಳು', ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ 
"ಧರ್ಮ' ಎಂಬ ಸುದೀರ್ಫ ಲೇಖನ, ಪು.ತಿ.ನ. ಮತ್ತು ಕಾರಂತರ ಗೀತ ನಾಟಕಗಳು 

ವಿನಾಯಕರ “ಕಡಲು ಮುಗಿಲು', ಸನದಿಯವರ ಕಾವ್ಯದ ಕುರಿತ "ಮಾನವ್ಯ ಕವಿ', 

ವಿಷ್ಣು ನಾಯಕ್ ಅವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ರಸವಿಮರ್ಶೆ “ಉತ್ತರಣ'-ಹೀಗೆ ಡಾ: 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ ಕೃತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. 

ಕೃತಿನಿಷ್ಠ ವಿಮರ್ಶೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲವಾದರೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೃತಿಯೊಳಗಿನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಗುಣಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ರಾಹುಗನ್ನಡಿ 

ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಗೌರೀಶರು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಂದು ಕೃತಿಯೊಳಗಿನ 

ದೋಷ-ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆಂದೇನೂ ಅಲ್ಲ. 

ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳದೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ (ಕಹಿ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಸಿಹಿಲೇಪದ 

ಕವಚದಲ್ಲಿಟ್ಟು ತಿನಿಸುವಂತೆ) ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕಾವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಬಗೆಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇವರದೇ ಆದ ಖಚಿತ ನಿಲುವುಗಳಿವೆ. 

ಕಾವ್ಯಸಿದ್ಧಾಂತದ ಕುರಿತ ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬರವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ಕಾವ್ಯವೆಂದರೇನು ?' "ಹೊಸ ಕಾವ್ಯದ ಹಾದಿ', "ರಸನಿಷ್ಟತ್ತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ', 

"ವಿಮರ್ಶೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಥೆ', "ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ', "ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ಸಂದರ್ಭ', “ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ದಲಿತಪ್ರಜ್ಞೆ[-ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಬಿಡಿ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ 

ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕುರಿತು ಡಾ: ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಒಲವು-ನಿಲುವುಗಳೇನು? 

ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಕಳ ಮಾಹಿತಿಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಂತೂ ಅನನ್ಯ 

ಎಂಬಂತಿವೆ. 

ಶೆ 

ಸೃಜನೇತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೈತ್ಯಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಮೆರೆದ 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಲ್ಲೂ ಒಬ್ಬ ಪಳಗಿದ ಲೇಖಕರಾಗಿ 
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ನಮ್ಮೆದುರು ನಿಲುತ್ತಾರೆ. ಈ "ಪಸ್ತಾವನೆ' ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಇವರ ಚೊಚ್ಚ 

ಕೃತಿಯೇ ಸ್ಥ ಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ । 

ಪೀತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಭಕ್ತಿಪರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವಂತೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 

ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಇತರೇ ಭಾಷಾಗ್ರಂಥಗಳ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಓದಿನ ಬಲದಿಂದಾಗಿ 

ಇವರು ಭಾವುಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡರೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ 

ಸಮರ್ಥನೆಯೆಂಬಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇವರ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಬದಲಾದ ಇವರ 

ಮನಸ್ಸಿನ ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ಪರ್ಶ ಇರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಸೃಜನಶೀಲ ಪ್ರತಿಭೆ ಓದುಗರಿಗೆ ದಕ್ಕಿದ್ದು ರೂಪಕ 
ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ. "ಕ್ರೌಂಚದ್ದನಿ' ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ 

ಗೀತರೂಪಕಗಳ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ. ಸಂಕಲನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ರೂಪಕವೂ ಸೇರಿದಂತೆ “ಚೈತ್ರಚಿತ್ರ', 
"ರಂಗಪಂಚಮಿ', “ಕಾಮದಹನ', “ವರ್ಷಾಗಮನ' ಮತ್ತು "ಯಶೋಧರಾ' ಎಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ 

ಆರು ಗೀತರೂಪಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿವೆ. "ರಂಗಪಂಚಮಿ', "ಯಶೋಧರಾ': "ಕ್ರೌಂಚದ್ವನಿ' 
ರಂಗಸಾಧ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಗೀತರೂಪಕಗಳೆನ್ನಬಹುದು. 

“ಕರ್ಣಾಮೃತ', "ದೇವಿ ಕೊಟ್ಟ ಬೆಳಕು”, "ವಾಸವದತ', "ಶಿವಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ' “ಅಗ್ನಿಕನ್ಮಾ 

ದ್ರೌಪದಿ', “ಕಿಸಾಗೌತಮಿ', "ಸಂಕ್ರಾಂತಿ', “ನ್ಯೂಟನ್ನ ಮೂರನೆಯ ನಿಯಮ', ಜಾ 

ಮಕ್ಕಳು', "ಚಿದಂಬರ ಸ್ವಾರಸ್ಕ' ಸ ಈಟಿ ಆತ ಒಗಟು'-ಇವು ಗೌರೀಶರು ಬರೆದ 

ತ 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ವಿನೋದ ಸ್ವಭಾವದ ನೇರ ಪರಿಚಯವಾಗುವುದು 
ಸ ಅವರ ರೂಪಕ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಶ್ಲೇಷೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಸೊಗಸಾಗಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ 
ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರೂಪಕಗಳು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತವೆ. ಕನ್ನಡ 
ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಗೌರೀಶರು ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆದ್ದುಂಟು ("ಮೀನಾಕ್ಷಿ' 
ಎಂಬ ಇವರ ಕೊಂಕಣಿ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಂದಿದೆ.) 

೮ 

ಕನ್ನಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅನುವಾದಕಾರರಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದ್ಯಿ ಒ_ಣಿಯವರೂ ಒಬ್ಬರು. 
ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನೊಳಗೊಂಡು. ಭಾರತದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು,-ಇದು ಕನ್ನಡದ್ದೇ 
ಎಂಬಂತೆ ಸಂಸ್ಥಾ ಬರ ನೀಡಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಅತ ಂತ 
ಕ್ಲಿಷ್ಣ ಬರವಣಿಗೆಗಳನ್ನೂ ಬಹುಶ್ಭುತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಇವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೩ 

'ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ' (ಮರಾಠಿಯಿಂದ ಕನಡಕ್ರೆ), "ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಕಾಚಾ 
ಇತಿಹಾಸ: (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮರಾಠಿಗೆ) ಅನುವಾದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಗಳ 

ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬ್ರಿಜ್ಜನ್ನೇ ಇವರು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರರ 
ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ ಕುರಿತ "ಮಾರಿ ರಸಯತ್ರಾ' ಗ್ರಂಥವೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮರಾಠಿಗೆ 
ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೃತಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಗಳಿಯವರ 'ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ'ಯನ್ನು 
ಮರಾಠಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದಂತೆ ಅವರ “ಅಗ್ನಿವರ್ಣ' ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಕೂಡ 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಮರಾಠಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಮಣ್ಣಿನ ಮನುಷ್ಯ' (ಅನುವಾದಿತ 
ಕಾದಂಬರಿ) “ಬಿಳಿಯ ಕೊಕ್ಕರೆ' (ಅನುವಾದಿತ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ), "ಮಲೆನಾಡಿಗರು' (ಅನುವಾದಿತ 

ಕಾದಂಬರಿ)-ಇವೆಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ತಂದ ಅನುವಾದಗಳು. 

ಇವರ ಆಳವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಜ್ಞಾನ, ಇಂಗ್ಲಿಷ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಹಿಡಿತ, ಮರಾಠಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಾಮೋಹಗಳು ಇವರನ್ನೊಬ್ಬ ಪರಿಣತ 

ಅನುವಾದಕಾರರನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿವೆ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 

ಭಾಷೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೃತಿಯೊಂದರೊಡನೆ ಅನುಸಂಧಾನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ 

ಅನ್ನಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡದ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವು ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ. ಈ 

ಮಾತು ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಅನುವಾದಿಸಿದ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಗೋ ಸೃಜನೇತರ 

ಬರಹಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 

೯ 

ಡಾ: ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕವು ಕಂಡ ಕೆಲವೇಕೆಲವು ಸಮರ್ಥ 

ಅಂಕಣಕಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಡಾ: ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ೧೯೫೬ರಷ್ಟು ಹಿಂದೆ 

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ “ಜನಸೇವಕ' ಎಂಬ. ಸಾಪ್ತಾಹಿಕಕ್ಕೆ ಇವರು. ಸತತ ೧೬ .ವರ್ಷಗಳವೆರೆಗೆ 

“ವಾರದ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ' ಎಂಬ ಸ್ಥಿರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಲೇಖನಗಳನ್ನು 

ಬರೆದರು. ಕನ್ನಡದಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ದಾಖಲೆಯ ಸಾಧನೆ. 

ಈ ಸ್ಥಿರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿ ಅದೇ ಪ್ರತಿಕೆಗೆ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಬೇರೆಬೇರೆ 

ಬಿಡಿಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ ತಪ್ಪದೇ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದುದುಂಟು. ಒಂದು ಅಂದಾಜಿನಂತೆ 

ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೆಗೆ ಇವರು ಬರೆದ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಖ್ಯ ಯೇ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು. ನಾಡಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೈನಿಕಗಳು, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕಗಳು "ಜನಸೇವಕ'ದ ಇವರ 

ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪತ್ತ ಮರುಮುದ್ರಣ ಮಾಡಿರುವುದು ಇವರ ಕಾಲೋಚಿತ 

ಬರವಣಿಗೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿವೆ. 



೧೪ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

"ಜನಸೇವಕ'ದ ಹೊರತಾಗಿ ಟಚ್ ದೈನಿಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವರ ಬರಹಗಳು 

ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದುಂಟು. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಮುಖ ಎಲ್ಲ ದೈನಿಕ ಮತ್ತು 

ಅಸಗ) "ಕಸೂ ರಿ' ಮತ್ತಿತ್ಯಾದಿ ಮಾಸಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಬರೆದೇ ಬರೆದರು. 

ಮಿಂಚು-ಗೊಂಚಲು' ಇವರ ಹರಿತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ದಾಖಲೆಯಾಗಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಕಣ. 

ಇವರ ಬಿಡಿಲೇಖನಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗದೆ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳೇ ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. 

ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕ ಎಶಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಕೃ ತಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಜಿ ಕೀವಜಗತ್ತಿನ 

ನಡವಳಿಕೆಗಳ ತ ಇವರ ಲೇಖನಗಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ. ಮನುಷ್ಕಜಾತಿಯ ನೂರೆಂಟು 

ಲಕ್ಷಣ-ವಿಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾಸ್ತಿಕವಾದದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ವಾದಗಳ 

ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ-ನಡೆಸುವ ನೂರಾರು 

ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆ, ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ, ಯುವಕರ 

ಬಗ್ಗೆ, ವಯೋವೃದ್ಧರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಳ್ಳಿ 

ಶಾನುಭೋಗನವರೆಗೆ ಸರಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರನ್ನು ತಮ್ಮ 

ವಿನೋದಶೈಲಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನಂತೂ ಆರಂಭದಿಂದ 

ಇನೆಯತನಕ ಜಾಲಾಡಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೂರಾರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕಡೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

ಯಾವುದೇ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ಶಿರೋನಾಮೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ತೋರುವ 

ಜಾಣ್ಮೆ ಅನನ್ಯ. ಇಡೀ ಲೇಖನದ ಅಂತರಾತ ಓವೇನೆಂಬುದನ್ನು ಇವರ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ತುಂಬಾ 

ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಾದರಿ: " ಪಕ್ಷಾಂತರದ ಪಕ್ಷಪಾತಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮದ್ದು]? ದ್ದ 

“ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ', "ಪಾಪಿಗಳ ಪುಣ್ಯಪವಾಡ', “ಸೇವಾನಿವ್ಳ ತ್ರರ 
ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ', 'ಜಾತೀಯ ಸತ್ರ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ನ್ಯಾಯ', "ರಬ್ಬರ್ ಸ ಸ್ಟಾಂಪೋ, 

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೀಲೋ?]', ಜಗೌರಿ ವ್ರತಕ್ಕೆ ಐರಾವತ ಬೇಕೇ 1 ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ! 
ಏನವಲಕ್ಷಣ?, “ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಃ ಕೊರತೆ', "ಗಡಿಸಮಸ್ಯೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫಜೀತಿ', 
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಜಯ' ಇತ್ಯಾದಿ. 

೧೦ 

ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾದ ಇವರ ಗದ್ಯ ಶೈ ಲಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾ ೦ಸರು 
ಕೊಂಡಾಡಿದುಂಟು. ಶ್ಲೇಷೆಗಳು, ಪ್ರಾಸಾನುಪ್ರಾಸಗಳು ಕಾವ ವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಇವರ 
ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. "ಸವಿಗದ್ಯದ ಮಹಾಕವಿ ಇವ' ಎನ್ನಬಹುದಾದ ಬರವಣಿಗೆ. 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲರು ದಾಖಲಿಸುವ ಈ 
ಮಾತು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೫ 

"ಮನುಷ್ಮನ ಆಸ್ಲೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದೆಲ್ಲವೂ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ 
ನೆರವಾಗಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲವೂ ಗೌರೀಶರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೂಲವಸುವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿರುವುದು ಅಸಾಧಾರಣ ಧೀಶಕ್ತಿಯ ಸೃಜನಶೀಲ ಮನಸ್ಸೊಂದು ಬದುಕಿನ ಬಗೆಗೆ 

ತಳೆದ ಬೆರಗು ತುಂಬಿದ ಕುತೂಹಲವೇ ಹೊರತು ಶುಷ್ಕ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲ'... 
(ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೊದಲ ಸಂಪುಟದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ. 

ಡಾ: ಸಿ.ಎನ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಕೃತಿಗಳ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಮಾತು 

ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಬೇಕೆನ್ನಿಸುತ್ತದೆ. 

"ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದುವುದೆಂದರೆ ಪ್ರಖರ ವೈಚಾರಿಕತೆಯ 
ಎದುರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಂತೆ. ಆದರೆ ಗೌರೀಶರ ವಾಜ್ಮಯದ ವೈಶಿಷ್ಟ ವೇನೆಂದರೆ, 

ಅವರ ವೈಚಾರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕ ಖಚಿತತೆ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾಸಮ್ಮಿತಿಯ ಮೃದುತ್ವ ಜೊತೆ 
ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಪಂಡಿತರಿಗೂ ಸವಾಲಾಗುವ ಬಹುಶೃುತತ್ವ ಮತ್ತು ಯಾರ 

ಅಮೂರ್ತ ಜಟಿಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೂ ಸರಳ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವ 

ವ್ಯವಧಾನ-ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಆಸಕ್ತರು ಕುತೂಹಲಿಗಳು-ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ 

ಗೌರೀಶರ ಚಿಂತನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರ ಪ್ರಸ್ತುತವೆನಿಸುತ್ತದೆ.' (ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಕಾಶನದ 'ಬೆಳ್ಳಿ' ಸಂಸ್ಮರಣ 
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. ಪುಟ ೪) 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ವಿಚಾರಪ್ರಧಾನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಒಟ್ಟು ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ಬರೆದ 

ಮುನ್ನುಡಿಯಂತೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವೈವಿಧ್ಯ ಮಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೇಲೂ ಈ ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೆ “ಇದು 

ಕಾಯ್ಕಿ ಜಾಕಿ ಕಾಲಾತೀತ ಮಹಾನ್ ಕೃ ತಿ' ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಎತ್ತಿ 

ಹೇಳಬಹುದಾದಂಥ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟ ಗ್ರಂಥವೊಂದು ಕಾಯ್ಕಿ ಣಿಯವರ ಎದುರು ಇಲ್ಲಎಂಬ 

ವಾದವೂ ಉಂಟು. ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರು ಯಾರೇ ಬಂದು ಕೇಳಿದರೂ ಬರೆದುಕೊಡುತ್ತಾರೆ 

ಎಂಬ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಕ್ಷೇಪವೂ ಉಂಟು ಮತ್ತು ಈ ಎರಡು ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರ ಬಳಿ ಸಮರ್ಥನೆಯ ಉತ್ತರ ಇರುವುದನ್ನೂ ನಾನು ಬಲ್ಲೆ 

ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಯಾರ ನಿಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಬರೆಯಬಲ್ಲ, 

ಚರ್ಚಿಸಬಲ್ಲ, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆಯಬಲ್ಲ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಸಹಸಂಬಂಧದ ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ನಿಲುವು ಗೌರೀಶರದು. 



೧೧ 

ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೬೦ರಷ್ಟು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ 
ಹೊರತಾಗಿ ಎರಡು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕು ಬಿಡಿಲೇ ನಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಈ ಸಾಧಕನ ಸಮಗ್ರ 

ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಸಬೇಕೆಂಬ ಹೆದ್ದಾಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ "ಸಮಗ್ರ 
ಸಂಪುಟ' ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸಂಪುಟವಾಗಿ ಇದು ಈಗ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಿದೆ. 

ಮುಂದಿನ ಸಂಪುಟವು ಇದುವರೆಗೆ ಹೊರಬಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂಪುಟಗಳ ಕುರಿತು ವಿದ್ವಜ್ಜನರಿಂದ 

ಬರೆಯಿಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಗೌರೀಶರ 

ಬರವಣಿಗೆಯ ಕೊನೆಯ. ಸಂಪುಟವೆಂದು ಇದನ್ನೇ ಹೆಸರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಗೌರೀಶರು 
ಬರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇದುವರೆಗಿನ ಒಂಬತ್ತು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಾದವಿದೆ. ನನ್ನ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಮುತ್ತೆ ಒಂಬತ್ತು 

ಸಂಪುಟಗಳಿಗಾಗಬಹುದಾದಷ್ಟು ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳು ನಾಡಿನ ನೂರಾರು ಶತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಹಂಚಿಹೋಗಿವೆ. ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ೧೫೦ ರಷ್ಟು ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ 
ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿದ್ದೇನೆ. 

ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಗೌರೀಶರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 
ತಂದ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು 
ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಯೋಜನೆಯ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 
ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಲು ಹೋದರೆ ಅವುಗಳದೇ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರೆಂಟು ಸಂಪುಟಗಳಾಗುವಷ್ಟಿವೆ. 
ಅವರು ಈಗಲೂ ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಬರೆಯುತ್ತಲೇ ಇರಲಿ ಎಂಬುದು ಎದೆಯಾಸೆ. 
ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವರು ಗೌರೀಶರು; ಸೋತವನು ನಾನು. 

ಮಾರ್ಚ ೧, ೨೦೦೧ 

ವಿಷ್ಣು ನಾಯ್ಕ 

ಸಂಪಾದಕ 



ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಶೇಷ 



| ಹ... ೫; (5. ಚ್ 

೯ಬ 
ತ್ 

ಗ | 
ಡಾ ಎ. 

ಎ ಸ ಜ್ಯಾ” 
ಫ್ರಂ ಕ 

ಡ್ಯಾತ್ಕಿ ॥ ಇಳಿ. ಹಾ ; 

ಬೋಡು: ಎರಿಯ ಆ. ಹಾಲಾ ಈ ಸಾಧ 

ಸಹುತ್ತಎನ್ನಿ ಉಡಿಸಿ ಪಂತ ಕ ಯಯ್ವಾಸುಯೊಂದಿಗೆ ಗ ದ ಕೆ 
ಎ ಟಿ  ೂನ21 ಸಂಪುಟಮಾಗಿ ಇದು ಈ ನಮ್ಮ ಎದುರಿ'ಡೆ.. 

“ಅಕ್ಕ ಆ ಕಾಮುಗೆ ಜೂ ಪಬತ ಫೆಲ್ಲ ಸಬ! ರಿತು ವಿದ್ವಜ್ಜನರ: 

ಹಸು. ಬಣ್ಣ ಳಗ್ಕಿ ಓಳಿ' ಡಿರುವುದರಿಂದೆ ಮಾಸ ಎಗ್ ಬ. 

ಒಬರಿವುಸಗೆ 2 ಡು ಸಂಘಟವೊದು ಇದನ್ನೇ ಿದ್ಕ ಗ ರೀ 

ತಜಿ ಯವ ಎ ತ್ಕ ಕೃಷಿ ಇದುದ ಒಂಬಕ್ಕ ದ 

ಸುದ್ಧದಾಗದಕ್ಕಾಗಿ, ಎಸಾರಧಿರೆ. ಹಟ್ಟ ಅಂದಾಜಿತಂ! ಕ ಸಸ 

ಇವುಗಳ? ಎದಾಧಷ್ಟು ಅಘ ಶೇಖನಗಳು ಪಾಡಿನ 5 
ಹುಡಯೋಗಿದೆ. ಮಾರಿಗಾಗಿ ಸುವಾರು ೧೫9 ರಷ್ಟು ಬಿಡ ೮ 
ಬಾತ 2ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಪೋಗಂದ್ದೇನೆ. ಆ 

ಮ್ನ ಓಂದು ಮಾತನ್ನು ಹಾಳ ಬೇಕ 
ತುದ ತಾಳೂ ಕನ್ನಡ೧ಿಂದ ಬೇಳೆ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ತರ್ಜುಮೆ 
ಕೃತಿಯ ಇ ಗಡ ಈ ಸಮಗ ಸಂಭಟಿ ಯೋಜನೆಯ ಓಳ 
1... ೫೫. ಷ್ಯೋದರೆ ಅವುಗಳದೇ ಕಕ ತರಂ 

4 

. ಹ 

ತ್್ 1೫, ಶಕಗ 

ಣಿ 

೫980 ಕಿ 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಇಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಮಂಜೇಶ್ದರ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರು ಜನಿಸಿ ಒಂದು ಶತಮಾನ ಸಂದಿದೆ. 
ಆದರೆ ೧೮೮೩ ಎಂಬುದು ಅವರ ಭೌತಿಕ ಜನ್ನ ವರ್ಷ. ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿ, ಮಹಾ 

ಸಂಶೋಧಕನಾಗಿ, ಅಗ್ರಗಣ ಣ್ಯ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿ, ವೈಚಾ ರಿಕ ಬ್ರಹ್ಮನಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾದದ್ದು ೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ, ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಕವನ ಸಂಕಲನ “ಗಿಳಿವಿಂಡು'' 
ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ. ಅಂದಿನಿಂದ "ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದ ಪಾಂಡಿತ್ಕ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಹಾಗೂ 

ಮಾರ್ಗೀಯ (ಕ್ಲಾಸಿಕ್) ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಬಾಂಧುರ್ಯಗಳ ಪ್ರಗಲ್ಭ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ 

ಇರುವ ತನಕ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಯೆಂದು ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ವಿಭೂತಿ ಮತ್ವ 

ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರ. ಅಂತೆಯೇ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ “ದಿವಂಗತ” 
““ವೈಕುಂಠ”ವಾಸಿ ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸಿಲ್ಲ. 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರತಿಭೆ ವೈಕುಂಠವಾಸಿಯೇ. ಅದು ಅಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಚಂದವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದೆ. "ಅವರಿಗೆ “ಕಬ್ಬಮದೊಂದೆ ಬರ್ದಿಲಂ? ಕ ಸ್ಯತೆ 

ಪೋಪರೆಲ್ಲ; ಬಲು ಗಬ್ಬಿಗನೊಬ್ಬ ಬಾಳ್ವ ಬರ್ದಿಲಂ'” ಅಂದ ಪೈಗಳು “ಸದಾಸ್ನುಹಿ'' “ಪಯಸ್ತಿನಿ'' 

ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮೊಲೆಯಂಡು ಬೆಳೆದರು. ಆ ತಾಯಿಯ ಮಡಿಲಿಂದ ತೊಡೆಯಿಂದ ತೆಕ್ಕೆಯಿಂದ 

ಹೊರಗೇ ಮಂಜೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ತನಕವೂ ಬದುಕಿದರೂ ಅವರು ನಿರಂತರ ನಿರಾತಂಕವಾಗಿ 

ಬಾಳಿದ್ದೂ ಇದೇ ಸಾ ನಿಗನ ಕಾವ್ಯಾನಂದದ ಬರ್ದಿಲದಲ್ಲಿ ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅವರು ವೈಕುಂಠ 

ವಾಸಿಗಳನ್ನೆಬಹುದು. 

ಅವರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂದಿಯನ್ನು ಮೂರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದುಂಟು. 

ಕೆಲವರು ಹೂವಿನಂತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹೂ-ಹಣ್ಣು ಎರಡೂ ಕೂಡಿರುವಂತೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು 

ಕೇವಲ ಹಣ್ಣು-ನಮ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳಂತೆ. ಅದೂ ಹೊರ ನೋಟಕ್ಕೆ ದೊರಗಾಗಿ ಕಂಡರೂ 

ಒಳಗೆಲ್ಲ ಸವಿ. ಕಂಪು ರುಚಿ ಸ್ವಾದ. ಹಲಸಿನ ತೊಳೆಗಳಂತೆ. ಆ ಪೋದೆಮೀಸೆ, ಹಿಡಿಹುಬ್ಬು. 

ಬೆಳ್ಳಿಗೂದಲಿನ ತಲೆಕಾಡು ಕಂಡವರನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಕಂಗೆಡಿಸುವಂತಿದ್ದರೂ ಅವರ ಆ ನಿರ್ಮಲ 

ನಿರಾಗಸ ಹ ಹಸು-ನಗೆ, ಮಮತೆ ಸೂಸುವ ಕಣ್ಣ ಹೊಳಪು » ಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಸಾತ್ವಿಕ ಮುಖಕಾಂತಿ-ಎಲ್ಲ 

ಮಿಂಚು. ಬೆಳದಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಎದ್ದು ಬಾರಾತ್ ಹ ಅವರನ್ನು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ. ಕಂಡು 

ಒಡನಾಡಿಬಂದವರಿಂದ ಕೇಳಿ ತಿಳಿದಿದ್ದೇನೆ. 

ಅವರ ಕಾವ್ಕಶೈಲಿಯೂ ಅವರ ಬಾಳ ಶೈಲಿಯಂತೆಯೇ. ದೃಢವಾದ ಧೀಮಂತ ಭಾವದೀಪ್ತ 

ಸತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವ್ಯಕ್ತನೆ. “ಶೀಲ”ದಂತೆಯೇ “ಶೈಲಿ'', ಸ್ಟೈಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್. ಅವರ 

ಜಾಯಮಾನದ ಜೀವಾಳವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರಗಲ್ಫತೆ ವೈಶ್ವಿಕ ದರ್ಶನ. ತಲಸ್ಪರ್ಶಿಯೂ, 

ಪಾರದರ್ಶಿಯೂ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಸಂವೇದಿಯೂ ಆದ ಭಾವಿಕವಿದ್ದೂ ಭಾವಾತಿಸಾರವಿಲ್ಲದ ಬೌದ್ಧಿಕ 

ಸಂಸ್ಕರಣದ ಓಜೋಗುಣದ ಕಾವ್ಯದೃಷ್ಟಿ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ 

ಒಡಮೂಡಿದೆ. ಬಾಳನ್ನು ನಿಡಿದಾಗಿ ಇಡಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ ಅದು. 



ವಿಂದ ಪೈಗಳು ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರ ಶಿಷ್ಕರು. ಆಂದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದ ಹೊಸ 

ಬೆಳಗಿನ ಅರುಣೋದಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ್ಥ್ಛಿಯಾಗಿ ಮಿನುಗಿದರು. ಕವಿ ಮುದಣನಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಈ 

ಖ್ ರ್ 

ವಾಜ್ಮಯೀನ ಉಷಃಕಾಲದ ಬೆಡಗು ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಿಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಳಿತು... 
ಜಾ 

ತಿ 

ಕವಿ ವರ್ಯಬೇಂದ್ರೆಯವರೇ ಅಂದಂತೆ ಟೆ ಹಿಂ ಪೈಗಳು, 

ಸಾಲವನ್ನು ಚುಕ್ತ ಮಾಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಇವರು ಸತ್ವತಃ ಪ '೦ಡಿತ ಕವಿಗಳು. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಳ 

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಪೈಗಳ ಯಾವ ಕವನವೂ ಸಿಂಗಾರಗೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ಸ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷಾ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕಿಂತ 
ಗ್ 

ಹಳಗನ್ನಡ ಪದ ಪ್ರಯೋ ಗಗಳ ಭೂಯಿಷೃ ವಿನ್ಯಾಸವು ಇವರ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಗಡುಚಾಗಿ 

ಖು) ಕೂಡಿಸಿ ಗೋವಿಂದನ 
ಲ) 

ಫು 

ಮಾಡಿದಂತಿದೆ. ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳ ವಾಗ್ದೋರಃ ಣೆಯಲ್ಲಿ ಪೈಗಳ ಮನಸ್ಸು 

ಜರದ ತಾಜ ಲ್ಲಿ ಮಿನ”ದಂತೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಸಬೀಲವಾಗಿ. ನಲಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದುದೇ ಇದಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣ. "ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಈಸ್ ಎ ಬುಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರಸ್ಡ್ ಬಟ್ 'ಸಲ್ಡಮ್ 

ರೀಡ್'' ಅಂದಿದ್ದನಂತೆ ಡಾ। ಜಾನ್ಸನ್. ನಮಗೆ ಇಂದು ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಆ 

ಕೋಟಿಯವು. “ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ'” (ಹಲ್ಲಿಲ್ಲದವರಿಗೆ? ಸಾದಾ ಕಡಲೆಯೂ ಕಬ್ಬಿಣವೇ!) ಅವರ 

ಅನಿವಾರ್ಯ ವಿದ್ವತ್ತೆಯ ವಾಗ್ದೈಖರಿಯ ಕ್ಷಿಷ್ಟತೆಯ ಅವಕುಂಠನವನ್ನು ಬದಿಗೆ ಸರಿಸಿ “ತಾಯೆ 

ಬಾರ 'ಮೊಗವತೋರ''-ಎಂದು ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಕನ್ನಿಕೆಯನ್ನು ಓಲೈಸಿ ನೋಡಿದರೆ 

ಕಾಣಸಿಗುವುದೇನು? ಶಿಲೆಯನ್ನು ಸೀಳಿ ಮಳಲಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮಿ ಬರುವ ನಿರ್ಜರ ನಿರ್ಬುರ. 

“ನಾನು ಹಾಡುತಿರುವದು ತುಲಸೀದಾಸನೆಂದಿರುವಂತೆ "ಸ್ವಾಂತಃ ಸುಖಾಯ.' ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ 
ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವಿಧಾತನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು-ಎಂದಷ್ಟೇ ಬಲ್ಲೆ (ತುಕಾರಾಮ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, 

ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ಥ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದೇ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ಮೀ ಗಸ ನ್ನು. 
ಆನಂದಮಯನಾದ ಆತನ ಹುಡುಗಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಃಸುಖವೇ ನನ್ನ ಸಾಧನೆ. ಕವಿತಾ ಮಾರ್ಗದ 

ಅದೇ ನನ್ನ ಪ್ರಚೋದನೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನಾನರಿಯೆ. ತಾ 
“ರಮ್ಯಾಣಿ ವೀಕ್ಷ,  ಮಧುರಾಂಶ್ಚ ನಿಶಮ್ಮ ಶಬ್ದಾನ್ ಪರ್ಯತ್ಸುಕೀ ಭವತಿ ೫ ಹಾಗೆ ಮನಕದಡಿದಾಗ 
ಪಿಂ ಉಲಿವಕ್ಕಿಯಂತೆ ಚಿಲಿಪಿಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಭೇದವಿಷ್ಟೇ. ಹಕ್ಕಿ ನೊಂದಾಗ ಹಾಡದು. ನಾನು 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಡುವುದು ನೊಂದಾಗ. ಅದೂ ನೋವನ್ನು ಮರೆಸುವಂತೆ ಮನಮೆಚ್ಚಿಸಲೇ ಹೊರತು 
“ತಂತಃಸುಖಾಯ' 'ವೇ ವಿನಾ ಪರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಳ ಪರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವದರ ಬಗೆಗೆ 
ಪರಿವೆಯೇ ಇಲ್ಲದ ಈ ; ಪ್ರೌಢ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರಾಜ್ಞಕವಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತನ್ನ ಮನೋಧರ್ಮಕ್ಕೆ 
ಅನುರೂಪವಾಗಿ ಆವಿಷ್ಯರಿಸಿದ ಕವಿತೆ “ಸುಲಿದ ತ ಹಣ್ಣಿನಂದದಿ”' ಇರದಿದ್ದರೆ ಅದು 
ಯಾರ ತಪ್ಪು. ಇಂಥ ಕವಿಯನ್ನೋ ಕಲಾವಿದನನ್ನೋ ನಾವು- ಕರಿ ಅವನ ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ 
ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಬೇಕು. ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಳಿಯಾಡಲು ಬಯಸಬಾರದು. ಅಂದಾಗಲೇ 
ಪ್ರಾ “ಪಂಡಿತವಕ್ಕಿ' 'ಯ ಪ್ರತಿಭಾವಿಲಾಸ, ಅದು ರೂ ಜವ ಉಪಮಾನೋತ್ಪೆಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ 
ಚಿತ್ರಶಾಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ತಾರೆಗಳಂತೆ ತಿಂತಿಣಿಸುವ ಅನು ುಭವದ ಅಣಿಮುತುಗಳ. ಸ ಸ್ಕೀ ಕ 
ನಮಗೆ ಸೊಗಯಿಸುವವು. ಸ 

ಬಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ವಕವಿಗಳು. ಅವರ ತನ್ನಡದ ಅತು ್ಯತ್ಕಟ ಪ್ರೇಮವು ಅವರ 
ಪ್ರೇಮಕ್ಕೆ ಅಖಿಲ ಮಾನವತೆಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯತೆಗೆ ಏನೇನೂ ಬಾಧಕವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೭ 

ಕವನಗಳ ಆಶಯಗಳೂ ಖಂಡಕಾವ,, ದ್ರಶ್ಶ ಕಾವ್ಯಗಳ ವಿಷಯಗಳೂ ಇದಕ್ಕೆ ಉಜಲ ನಿದರ್ಶನ. 
ಶೆಲ್ಲಿ, ವರ್ಡ್ರವರ್ಥ್ರಂಥ ಆಂಗ್ಲ ಕವಿಗಳಿಂದ ಸರ್ ಮಹಮ್ಮದ ಇಕ್ಬಾಲ, ರವೀಂದ್ರನಾಥ 
ಠಾಕೂರರಿಂದ. ಕ್ರೋವರ ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ಕವಿಯಿಂದ ಅವರು ಆಯ ಕವನಗಳನ್ನು 

ಅನುವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಕವಿಹೃದಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಹೊಲೆಯರಿಗಾಗಿ ಹೇಗೋ 
ಹಾಗೆಯೇ “ಹಿರೋಶಿಮಾ”. “ಮೂವತ್ರೆದು ಲಕ್ಷ'' (ಬಂಗಾಲದ ಬರಗಾಲ) “ಈ ಯುದ್ಧದ 
ಮಹಾವೀರರು'', “ತುರ್ಕಿಯ ಪರವಾಗಿ ದೇವರೊಡನೆ: ಪ್ರಾರ್ಥನೆ'' (ಇಟಲಿ ತ್ರಿಪೊಲಿಯ 
ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ). “ಕೊಳ ಗುಳದ ಮನವಿ'': ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಜರ್ಮನ್ ಕವಿಯ 
ಕೃತಿಯ ಅನುವಾದ. ನೋವು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವ ಮರುಕ-ಮರ್ಮಾಹತಿಯ 

ಕವಿಯ ಮನೋಧರ್ಮ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳದು. 

ದೇಶ ಭಕ್ತಿ, ಧರ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ವಿವ್ಠಲಗೊಳಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಭಾವೋದ್ವೇಗ 
ದೈವ ಭಕ್ತಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅವರ ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಿ. ("ವಿಶ್ವಾಂಜಲಿ'') ಅವರು 

೧೯೨೭ರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿವಿಯೋಗದಿಂದ ಆರ್ತರಾದಾಗ ಮರುವರ್ಷ ವೇಣೂರ ಗೋಮಟೇಶ್ವರನ 

ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕದ ನಿಮಿತ್ತ ಕರೆ ಬಂದಾಗ ಅಗಲಿದ ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ಅವಳ ೩೫ 

ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ೩೫ ಪ್ರಾಸರಹಿತ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಂಡಿದ್ದು 
ಜಿನಸ್ತುತಿ. ಅಷ್ಟೇ ಆರ್ತತೆಯಿಂದ ಅವರು ಪಂಡರಪುರದ ಪಾಂಡುರಂಗನನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅವರ ಮೇರು ಕೃತಿ ""ಗೊಲ್ಲೊದಥಾ'' ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖಂಡ ಕಾವ್ಯ 

“ವೈಶಾಖಿ'' ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧ ದೇವನ ಕುರಿತು. ಪರಮ ಗುರು ಭಕ್ತಿಯ ಆದರ್ಶ ""ಹೆಬ್ಬೆರಳು'' 

ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿತ. ಅಲ್ಲದೆ “ಪರಮಾತ್ಮನೆಲ್ಲಿರುವನು?'' “ನಂಬಲೆಂತು?” “ಕ್ವ? 

""ವಿಶ್ವಾಂಜಲಿಯಂಥ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿಯೂ ದೇವತ್ವದ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿರುವರು. 

ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿತ್ತು ಪೈಗಳ ದೈವಭಕ್ತಿ. ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದನ್ನ ಧ್ಯೇನಿಸಿ ಅದನ್ನು 

ಹುಡುಕುವತ್ತ, ಬದುಕಿನ ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೆ ನಿರೂಪಿಸುವತ್ತ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಒಲಿದಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ಪೈಗಳ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಬಗೆಗೆ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಒಂದು ಸವಾಲಿದೆ. 

ಅದೆಂದರೆ ಅವರ ಅನೇಕ ಹಿರಿಕಿರಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿನಿಂತ ಸಾವಿನ ನೆರಳು. ತಮ್ಮ ೪೪ನೆ 

ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೩೫. . ವರ್ಷದ ಪ್ರಿಯತಮ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಕಳೆದು ಕೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಅವರ 

""ಗೊಲ್ಗೊಥಾ,`” “ವೈಶಾಖಿ”, ""ಹೆಬ್ಬೆರಳು'', “೧೯೪೨ (ಚಿತ್ರಭಾನು)” ಇವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯ 

ಕೃತಿಗಳು ದುರಂತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದಲೆ ಎರಕ ಹೊಯ್ದವು. ಅವರ ಅನೇಕ ಬಿಡಿ ಕವನಗಳೂ 

(ಹಿರೊಶಿಮು, ಬಂಗಾಲದ ಬರಗಾಲ, ಈ ಯುದ್ಧದ ಮಹಾವೀರರು-ಇತ್ಯಾದಿ 

ವಸ್ತುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡವು ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟವೇ. ತಮ್ಮ ಪ್ರಜ್ಞಾವೈಶಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪುವಂತೆ 

ಅವರು ಜಪಾನೀ ಭಾಷೆಯಿಂದ “ನೂ?” ಪ್ರಕಾರದ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳನ್ನೂ ಕನ್ನಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಭಾವ ನಿರೂಪಣೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವನ್ನು ಓದಿಲ್ಲ. “ಚಿತ್ರಭಾನು'' 

ಕೂಡ ೧೯೪೨ರ ಉಗ್ರ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ತರುಣ ಅವನ ವೃದ್ಧವೀರ ಮಾತೆಯ 

ಕರುಣದಾರುಣ ಕಥೆ. 
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ತಾಯ್ನಾಡಿನಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದೆನೆಂಬ ತಬ ವಲಿತನ ಅವರ ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತಲೇ 

ಇತ್ತು. ಜತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾದ ಆರ್ತತೆಯೊಂದು ಅವರ ಕರುಳನ  ಹಿಂಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು 

ನಂದಾದೀಪದ ಬತ್ತಿಯಂತೆ ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಉಳಿ ಳಿಯಿತು. ಯೇಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಸಿಲುಬನ್ನು ತಾನೇ 

ಹೊತ್ತು ಅವರು ೧೯೨೭ರಿಂದ ೧೯೬೩ರ ವರೆಗೂ ಸಾಗಿಸಿದರು. ಆ ಫು ಪೊದೆ ಮೀಸೆಯ ಶುಭ್ರ 

ಭಾರದ ಹಿಂದೆ ಅವಡುಗಚ್ಚಿದ ಮನೋನಿಗ್ರಹದಿಂದ ಉತ್ತರಾಯುಷ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು 

ಆಳವಾದ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ನಾವು ಪಡೆದ ವಿಭಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಥೆ 

ವಿಕಾರಗೆಟ್ಟ ಏಕೀಕರಣದ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರ. “ರಾಹುವನ್ನು ತೊಲಗಿಸಿ ಕೇತುವನ್ನು ದೈವ 

ತಂತೊದಗಸಿತೆಕಬುಜಿಸಾದೇ ದುಃಖದಿಂದಲ್ಲ. 

ಮಂಜಿನೇಕಾಂತದಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ 
ಹಂಬಲಿಸಿ 

ಹೃದಯ ಕ್ಷುಧೆಯನ್ನೂಡುತೊಡಲ 

ಹಸಿವಿಂದಂ 

ಮನದ ರಂಬೆಯ ಗೆದ್ದು ಶಕ 

ನಾತನನ್ನೊಲಿಸಿ 

ಭಕ್ತಿ ಗಂಗೆಯ ಬಾರತದ ಕೃಪೆಗೆ 

ತಂದಂ'' 

ಎಂಬ ಅವರ ಈ ಉಕ್ತಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಕುರಿತದ್ದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದು ಈ ಕವಿಯ ಅಂತರಾತ್ಮನ 

ಬಿಂಬವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಸುವಂತಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಭಾವನೆ. 

ಭಾವಜೀವಿಯಾದ ಈ ಹಿರಿಯ ಕವಿ ತಾನು ಬೆಳೆದು ಬಂದ, ಸಂಸ್ಕಾರಗೊಂಡ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 

ಸತ್ಕುಲ ಪ್ರಸೂತಿಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಭಾವಕೋಶದಿಂದ ಹೊರಬೀಳಲಾರದಿದ್ದರೆ ಸೋಜಿಗವಲ್ಲ. 

ಬೇಸರಿಸಬೇಕಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಪತಿತರ ಬಗೆಗೆ ಅನುಕಂಪ, ಸಹಾನು ಭೂತಿ, ಮರುಕ ಅವರಿಗೆ. 

ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಅವರದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಅವರಿಂದ ಹೇಗೆ 

ಸಾಧ್ಯ? ಏಕಲವ್ಯನ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ, ಕರುಣೆಗಳ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆಯೊಂದಿಗೂ ಅವರು ದ್ರೋಣನ 

ಉದಾತ್ತೀಕರಣದ ಯತ್ನ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, “ಹೆಬ್ಬೆರಳು'' ಕಾವ್ಯ 
ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಈ ನಿಷಾದ ಶಿಷ್ಕನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೆಬ್ಬರಳನ್ನೇ 

ಬೇಡುತ್ತಾನೆ-ಗುರು ದಕ್ಷಿಣೆಯಾಗಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯನಿಂದ ಅಂಥ ಬ! 

ನಿರ್ಲಜ್ಜ ಬೇಡಿಕೆ ಆಡಿಸಿಲ್ಲ. ""ನಿನ್ನ ಬಲಗೈಯ ಹೆಬ್ಬರಳನ್ನೀ ಎನೆ, ಕಂದ?'' ಎಂದು ಏಕಲವ್ಯನನ್ನು 

ಕೆಣಕಿ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ ಈ ಗುರು. ಅಂದರೆ ಆತ ಬೇಡುವ ಮೊದಲೇ. ಈ ಶಿಷ್ಕೋತ್ತಮ ಒಪ್ಪಿ 
ಅದನ್ನು ಕಡಿದೇ ಕೊಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿ ನಾಚಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಆಯ್ ಗುರುವಿನ 
ಈ ತು ಧು ಭಯ ಏಕ್ಯಲವುನ್ನ (ಸಾಕು) ತಂದೆಗೆ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು! ಆರ್ಯ ಅನಾರ್ಯರ 

ಎಸ್ಟ ಕಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಕವಿ ಆರ್ಯಗುರುವಿನ ಮೂಲದ ಉದ್ದಾಮ ದರ್ಪದ 
ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬ ಕೌಶಲ್ಯದ ಕಲಾಪ್ರೌಢಿಮೆ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
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ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಆಯಲಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಾದಾತ್ಮ ,ಹೊಂದಿ ಅದರ ತತ್ವ-ಸತ್ತಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ 
ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ತತ್-ಲೀನವಾಗಿ ರೂಪಿಸುವ ""ಪರಕಾಯು ಪ್ರವೇಶ'' ತಮ್ಮ 
ಘನಪಾಂಡಿತ್ನ ವ ಅಷ್ಟೇ ನವಿರಾದ ಲಾಲಿತ್ಯ ಬೆರೆಸಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. 
“ಗೊಲ್ಗೊಥಾ” ಬರೆಯುವಾಗ ಅವರು ಕ್ರೈಸ್ತರೇ. "ವೈಶಾಖಿ' ರಚಿಸುವಾಗ ಅವರು ಅಪ್ಪಟ 
ಬೌದ್ಧರೇ. ಗೊಮ್ಮಟನ ಗಾಥ ಹಾಡುವಾಗ ಜೈನ ವಿದ್ವಾಂಸರೇ-ಅನ್ನುವಷ್ಟು ತನ್ಮಯೀಭವನ 

ಯೋಗ್ಯತೆ ಪೈಗಳದು. ಆದರೂ “ಗೊಲ್ಲೋಥಾ?ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭೂತ ಪೂರ್ವ ಆತ್ಮೀಯತೆ, 
ಭಾವನಿರ್ಭರತೆ ಓತಪ್ರೋತವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗುವಾಗ ಅವನನ್ನು 

ದೂರದ ದಿಬ್ಬದಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸುವ ಮೇರಿ ಮೆಗ್ಡಲೀನ (ರಾಜ್ಯದ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿಯಾಗಬಲ್ಲ 
ಸೌಂದರ್ಯವತಿ?) ಒಂದು ಉದುಂಬರದ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮೈಯ ಮರೆಸಿ ಕುಳಿತಿಹಳು, “ಕಡೆ 

ಮುಗಿಲ ಮಳಿೆವಿಲ್ಲನೀಕ್ಷಿಸುವ ನವಿಲಂತೆ'' ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅವಸಾನದ ದುರಂತ 

ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದು ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯ. 

ಕ್ರಿಸ್ತ ಚರಿತದ ಕುರಿತು ಪೈಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನೋ. ಹಿಂದೆ ದಿ. 

ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿರಾಯರು "ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನ್ಮ'ದ ಕುರಿತು ಬರೆದ ಕವನವನ್ನು ಪೈಗಳು ಬಹಳ 
ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಾವಸಾನದ ಈ ಖಂಡ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 

ಪ್ರೇರಣೆ ದೊರೆಯಿತೆಂದು ದಿ. ಪಾಂಡೇಶ್ವರರು ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದು ತೃಪ್ತಿಕರವಾದ 
ಕಾರಣವೆನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. "ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನ್ಮ'ದ ಕವನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲಿಕ್ಕೂ ಈ ಕವಿವರ್ಯರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಚರಿತೆ, 

ತ್ರೆಸ್ತಮತಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಒಂದು ಕೋಮಲ ಭಾವನೆಯೇ ಮೂಲದ 

ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತದೆ. 

ಬೇಂದ್ರೆ, ಕುವೆಂಪು, ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀ ಪ್ರಭೃತಿಗಳಿಗೂ ತುಸು ಹಿಂದಿನ ಶ್ರೇಣಿಯ ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾವ್ 

ಗೋವಿಂದ ಪ್ಳೆ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು ಕನ್ನಡದ ಪುನರುಜ್ವೀವನದ ಆ ಜಾಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದಷ್ಟೇ 

ಆಸ್ಚೆಯಿಂದ ಬೆ ಸಂಶೋಧನೆ, ಭಾಷಾ ಪ್ರಮೇಯಗಳು, ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ-ಇಂಥ 

ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತದೇಕನಿಷ್ಠರೆಂಬಂತೆ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿದವರು. ಯು ಕವಿಯಾಗಿ 

ಕವಿ ಚಮೂಪತಿಯಾಗಿ ಮರೆದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿ'ನಲ್ಲಿ ಪೂಜ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ವಿದ್ವದ್ವರ್ಯರಲ್ಲಿ 

ಕವಿಯಾಗಿಯೂ ಕವಿವರ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿದ್ವನ ಮಣೆಗಳಾಗಿಯೂ ಮೆರೆದದ್ದು ಬ ಧನ್ಯ ಬೆ 
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ಅಸಮ ಸಾಹಸಿ ಗಣಹತಿರಾವ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ 

ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳ ತಲೆಪ ಪಂಕ್ತಿ ಸಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿರಾಯರನ್ನು ಇದಿ 

ಆಕ್ಟೋಬರ್ ೧ನೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದೂರಾದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ (ಅಜಪುರ)ದ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಸಂಘದವರು ಮಾನಪ ತ್ರ-ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನಿ ನ್ನಿತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘ್ಯವಾದ 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಚಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂಥ ಶುಭ ಪ್ರಸಂಗವು ಎಂದಿಗೋ 

ಜರುಗಬೇಕಾದದ್ದು. ತ ಪೂಜ್ಯ, ಪೂಜಾವ್ಯತಿ ಕ್ರಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 

ಗುಣಗೌರವದ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಶಾಪವಾಗಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣದಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಜಾತೀಯತೆಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯ, ಮತೀಯತೆಯ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ 

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯ ಅಡ್ಡತಿಡ್ಡ ಸೆಳವುಗಳ “ಹುಚ್ಚು ಹಳ್ಳಿಗಳ ಹುದುಲು”ಗಳಲ್ಲಿ 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ರಸಿಕತೆ, ಗುಣಗ್ರಾಹಕತೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಗಳೂ ಸಿಲುಕಿ ವಿಕಟ ವಿಡಂಬನೆಗೆ 

ಗುರಿಯಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಲಚಿತ್ತದಿಂದ 

ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು, ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, ಮನ್ನಿಸಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯರನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಕರೆಂದು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಗಳುವ ಸೌಜನ್ಯವೂ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇಂಥಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಪರಿಷತ್ತು ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘವು ಎಂದೋ ಕರೆದು ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕಾದ ಶ್ರೀ 

ಗಣಪತಿ ರಾಯರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾವರವು ಗೌರವಿಸಲು ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಅಭಿನಂದನೀಯ. 

ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ 

ಇದು ಜಾಹೀರಾತಿನ ಯುಗ. ಯಾವ ಬಯಲಾಟಕ್ಕೂ ಅಬ್ಬರ ಬೇಕು. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ, 
ಒಂದು ಕಿರಿದಾದ ಕವನ ಸಂಕಲನ “ಯೋಗ್ಯ?” ಗುಂಪಿನ “ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮರ'' ನಾಮದ 
ಬಲದ ಬೆಂಬಲವಿದ್ದರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಜ ̀ ೦ಭಣೆಯಿಂದ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದರೆ, 
ಹೀಗೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಬೂಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡಿನಿಂದ ಹಾರಿಸಿದ ಈ ರಾಕೆಟ್ಟು ಯಾವ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು 
ಕಾಲ ಎಂಥ "ಓತ್ತರವನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತದೋ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ ಮುಂದೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು 
ನೋಡುತ್ತ ನಿಂತವರು ಯಾರು? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತಹದೇ ಅದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಸದು 
ಸಡಗರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ್ನ ಸಾಂಗ್ಯ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

' ಇಂಥ ಗುಣಿ ಜನವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಅವಧಿಗೆ “ಎಕ್ಸ್ಪ್ಕಾ ್ಯಯರೀ ಡೇಟ್'' ಎಂಬುದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ 
ರಾಜ್ಯೋದಯದ ದಿನವೇ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ “ಯುನೈಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ'' ಎಂಬ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕವನ್ನು 
ಜ್ ಅಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಿದ “ಗಣಪತಿ 
ಪ್ರಭು''ಗಳನ್ನು (ಇದು ಶ್ರೀ ಅ.ನ.ಕೃ. ಇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯುವ ಹೆಸರು) ಅವರ 
“ಸ್ವದೇಶ' 'ದಲ್ಲಿಯೇ ಸನಾ ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ಹಿರಿಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕತ್ನ ರ್ಶೈತ್ವಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು  ಮಾಡಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ 
ಔಚಿತ್ಯವಿದೆ. 
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ಪರಿಚಯ 

ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿರಾಯರು ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ೧೯೦೮ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ೨೩ನೆಯ ದಿನ 
ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಜೀವನ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 

ಅಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ರಾಷ್ಟೀಯ ಉತ್ಸಾಹದ “ಮಿಶನ್” 
ಅಥವಾ “ಕಾಯಕ''ವಾಗಿತ್ತು. ೧೯೨೨ ರಿಂದಲೇ ಪಾಂಡೇಶ್ವರರು. “ಕಂಠೀರವ”, ""ಸತ್ಕಾಗ್ರಹಿ'' 
“ಕಾನಡಾ ಧುರೀಣ”, “ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ನಿಯಃಕಾಲಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಕ 

ಬರೆದು, ಪ್ರಕಟಿಸಹತ್ತಿದ್ದು. ಪತ್ರಿಕಾ ಲೇಖನ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಉತ್ಸವಮೂರ್ತಿಯಾದರೂ 
ಅದರ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಕಾವ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿ ಆಗಿತ್ತು-ಆಗಿದೆ. ಅವರ ಮೊದಲ ಕೃತಿ 

“ವಿವೇಕಾನಂದ. ಚರಿತಂ''. ೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ಅರಳಿ ಬೆಳಕು ಕಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ 
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಅಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಧುನಿಕ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಕಾಶನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 

ಅಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ “ಬಿನ್ನಹ” “ಕಾಣಿಕೆ''ಗಳ ನಂತರ ಶ್ರೀ ಪಾಂಡೇಶ್ವರರದೇ ಮೂರನೆಯ ಕೃತಿ! 
ಈಗ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪಡೆದಿರುವ ಪ್ರೊ: ಮುಗಳಿಯವರು “ಹೊಗೊಂಚಲನ್ನು ಅಧುನಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ 
ನೂರು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು'' ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದರು. 

ಎ ೧೧ 

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಪೈಗಳು ತಮ್ಮ “ಗೊಲ್ಲೋಥಾ'” ಕವನ ರೂಪಕಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿರಾಯರು ಬರೆದ 
ಕ್ರಿಸ್ತ ಜನ್ಮವು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತೆಂದು ಬರೆದದ್ದುಂಟು. ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ 

( ಪೂರ್ವ ಗೌರವ ಅಂದಿನ ಈ ಕಿರಿಯ ಕವಿಯದಾಗಿತ್ತು! 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಇವರ ನಿಜವಾದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವು ೧೯೩೪ ರಿಂದ 

ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಆಗ ಅವರು. “ವೀರಕೇಸರಿ” ಎಂಬ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರತ:. ಇವರೇ 
ಸಂಪಾದಕರೆಂಬಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ.೧೯೩೬-೩೮ರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ “ಲೋಕಮತ''ದಲ್ಲಿ 

ಸೇವೆ. ಅದರ, ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಡಾ. ಹರ್ಡಿಕರ್, ಶ್ರೀ ಹುಕ್ಕೇರಿಕರ, ಪ್ರೋ! ಜಹಗೀರದಾರ 

(ಇಂದಿನ ಅದ್ಯ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು) ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಣಪತಿರಾಯರನ್ನು ಉತ್ತಮ 

ಸಂಪಾದಕನೆಂದು ಹೊಗಳಿದರು. “ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕೊಡುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೈಲಿ ಬಳಸುವ 

ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಬಹುಶ್ರುತ ಸಂಪಾದಕನೆಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಹುಕ್ಕೇರಿಕರ 

ರಾಮರಾಯರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಆಂಗ್ಲ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ “ಯುನೈಟೆಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ''ದ ಸಂಪಾದಕತ್ವ ಅಂಗ್ಲ 

ಸಂಪಾದಕೀಯಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಇವರು ದಿ: ಶ್ರೀ ಬಲವಂತ ರಾವ್ ದಾತಾರರಂಥ ವಿಚಕ್ಷಣರಿಂದ 

ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸಿದರು. 

ಅಭಿನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಮಾಜ ಜೀವನದಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಂಡದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರರು. 

ಅವರೆಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಧ್ಯೇಯ ಧೋರಣೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನ್ಯಾಯ ವೈಷಮ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯ ದಂಭ-ಡಂಭಾಚಾರ-ಇವುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಾಳಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ತಿಳಿ 

ಮಾತ್ರವೂ ಸಹಿಸದೆ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತ ಬಂದ, ""ವೀರಕೇಸರಿ'' ನಮ್ಮ ಗಣಪತ ರಾಯರು. 
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ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಯಶಸ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದರು. 

೬ರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಹರಿಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಬಾತಿಯವರ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 

1 ಚಳವಳಿ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಇವರು ಅಗಲೇ ಅರ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅದವರು. 

ಮುಂದೆ ೨೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಜನ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗಣ್ಯ 

ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ೧೯೨೭ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಲ್ಲೆಯ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಚಂದ “ಗಾಂಧಿ ಪರ್ಸ್ ಫಂಡ್'' ಸಂಘಟಿಸಿ, ಅದರ ಸೆಕ್ರಟರಿಯಾಗಿ 

ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ೧೦೦೦ ರೂ.ಯ ಹಮ್ಮಿಣಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರು. 

“ಹೂಗೊಂಚಲಿ'ನ ನಂತರ” ಫ್ರೇಗ್ರಂಟ್ ಬಡ್ಸ್ (ಅಂಗ್ಲ ಕವನಗಳು) “ಕೊಳಲು ಕೃಷ್ಣ' “ಸುಪಂಥ” 

""ಚೆಂಗಲವೆ” “ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಬೀಲಾಮೃತ'” ಈ ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು “ರಾಧಸ್” (ಗದ) '-ಬಲಿವಾಮನ 
(ಗೀತ ರೂಪಕ) “ಮ್ಯಾಡಂ ಕ್ಕೂರಿ” “ಬುಕರ್ಟಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್'' (ಚರಿತ್ರ ಗಂಥಗಳು), 

“ಮಾರಾವತಾರ” (ಏಕಪಾತ್ರ, ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗ) ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಈ ಕವಿಯು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ “ರಾದಸ್'' ಮತ್ತು “ಮಾಡತಕ್ಕ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 

ಪಠ್ಯಗಳಾದವು. ಇತರ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ವಿದ್ವನ್ನನ್ನಣೆಗೆ. ಪಾತ್ರವಾದವು. 
ಸಂಪಾದಕರು 

೧೯೪೭ರಲ್ಲಿ ಗಣಪತರಾಯರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ “ನವಯುಗ”” ದೈನಿಕಕ್ಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾದರು. ಆಗಲೇ 
ಇವರ ಖ್ಯಾತಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹಬ್ಬಿತು. ನೂರಾರು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ದಾಮ ವಾಗ್ಮಿತೆಯಿಂದ ಜನಜಾಗೃತಿಗೆ ಇವರು ಕಾರಣರಾದರು. 
ಇತರ ಸಮಯ ಹಾಸ್ಕ ವಿನೋದದ ಪ್ರಸನ್ನಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ಈ “ವಾಮನ'ನು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅನಾಚಾರ ಅತಿರೇಕಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ 
ಗರ್ಜಿಸುವಾಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ' 'ಯನ್ನೇ ಪ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಲು ಸ ಸಡ್ಡೆ ಹೊಡೆದು ನಿಂತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 
ಇವರ “ಬಲಿ-ವಾಮನ'' ಇವರದೇ ಪ್ರತೀಕ! 

ಜನಜಾಗೃತಿಯ ಯಾವ ರಂಗವನ್ನು ಇವರು ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ 
ಪಡೆಯದೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದೆ ಇಲ್ಲ. ೧೯೧೨ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಿತು. 
ಅದಕ್ಕೆ ೧೦ ಶೃುತಿ ರೂಪಕಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ೧೫ ದಿನಕ್ಕೆ 
ಅಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ""ಕಾಮನ್ವೆಲ್'' ಅರ್ಥಮಂತ್ರಿಗಳ 

ಷತ್ತಿ''ನಿಂದ ಹಿಡಿದು, "ಜಾನಪದ. ಸಾಹಿತ ದವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಧಾರವಾಡ 
ನಡ ಪಾಂಡೇಶ್ವರರ ಶ್ರವಣ ಸುಭಗ ದನಿಯು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು 
ಬಾನುಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವಾಚನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ದನಿಯಿಂದ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಚಯ 
ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಅವರ ಚಿರತರುಣ ಆತ ಓದ ಅವೇಶವೇ ನುಡಿಯುತ್ತ ಮಿಡಿಯುತ್ತ ಬರುತ್ತದೆ! 
ಅವರ ಅಂದಿನ ಬಾನುಲಿ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಕಲಿಸಿದರೆ ೫೦೦ ಪುಟ ಮಿಗುವ ೨ ಪುಸ್ತಕಗಳು 
ತುಂಬಬಹುದು. ಅದರೆ, ಪ್ರಕಟಿಸುವವರು ಯಾರು? 
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ಯಕ್ಷಗಾನ 

ಅವರು ವಿಕ್ರಮದಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ರಂಗ ಯಕ್ಷಗಾನದ್ರು. ಡಾ: ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರಷ್ಟು 
ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗಣಪತರಾಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ವ್ಯಾಸಂಗ, 

ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರಚಾರಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇವರ ಸೇವೆ ಕಿರಿದಲ್ಲ, ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ೧೯೪೯ರಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ 
ಪ್ರಥಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ ಇವರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಅನಂತರ ೧೯೫೫ರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು 

ಬದಿಯಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿಗೂ ಇವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು. ಅಂದಿನ 

ಇವರ ಭಾಷಣಗಳು ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿಯಾಗಿರುವಂತೆ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಇವರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೂ ಅವು ಕೈಗನ್ನಡಿ ಆಗಿವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ 

ವ್ಯಾಸಂಗ ವಿಸ್ತರಣೋಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಂಡೇಶ್ವರರು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು 

ಭಾಷಣ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಪಾಂಡೇಶ್ವರರು ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಡಾ: ಕಾರಂತರು 

ತಮ್ಮ ಈ ಕುರಿತ ಬೃಹದ ಗ್ರಂಥದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದು. ಇವರ “ಮಾರಾವತಾರ'' ಏಕಪಾತ್ರ 
"“ಪ್ರಸಂಗವು'' ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ. ಅದನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವರೇ ೫ 
ಸಲ ಪಾತ್ರ ಕಟ್ಟಿ ಅಭಿನಯಿಸಿ-ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕಾಣಿಸಿದರಂತೆ! 

ಮುಂದೆ ಧಾರವಾಡದ "ಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ'' “ವಾಗ್ಭೂಷಣ”” ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿಯೂ 

ಗಣಪತರಾಯರ ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆಯು ವಾಜ್ಮಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಇವರ ಗದ್ಯವು ಪ್ರಸನ್ನವೂ ಅಹುದು. 

ಓಜಸ್ತಿಯೂ ಅಹುದು. ಇವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಜಡವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಗ್ಮಿತೆಯಿಂದ ವೈಖರಿಯಾಗಿ 

ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಈಜಾಡುವ ತಿಮಿಂಗಿಲ! 

ರಾವಣನ ಲಂಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹನುಮಂತ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ““ಮಧುವನ'' (ಎಪಿಯರಿ)ಯನ್ನು 

ಉದ್ದರಿಸಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ! ಕಾವ್ಯ, ವಿಮರ್ಶೆ, ತತ್ವ, ರಾಜನೀತಿ, ರಾಮಾಯಣ; ಮಹಾಭಾರತ, 

ಶಾಕುಂತಲ, ಬಾಣನ ಕಾದಂಬರಿ-ಯಾವ ವಿಷಯವೇ ಇರಲಿ ಇವರ ವಾಣಿ ಲೇಖನಿ ನಿರ್ದುಷ್ಟ 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಿರರ್ಗಳ. ಕ 

ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ 

ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯ ವಸ್ತುಪಾಠ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಪಾಂಡೇಶ್ವರರು ವಿಧವಾ ವಿವಾಹದಿಂದ 

ಗೃಹಸ್ಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಧನ್ಯವಾಗಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಗಾಂಧೀವಾದಿ. ಖಾದಿವಾದಿ. 

ಸತ್ಯಪಕ್ಷಪಾತಿ. ದೋಷವೊ ಅನಿಸುವಷ್ಟು ಇವರ ನಿರ್ಭಯ ನಿರ್ಭಿಡೆ ವೈಖರ. ಈ ಮೂಲಕವೇ 

ಇಂದಿನ ಲುಬ್ಬ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆಯ ಹುತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಪಾದಕತ್ವದ ನೊಗಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಗೆದು ನಗೆಮೊಗದಿಂದ ಹೊಸ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದು 

ನಡೆದರು. 

ಮದರಾಸಿನಲ್ಲಿ “ಸದರ್ನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ಟೇಜ್ ಬುಕ್'' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಥಮ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಕೇವಲ 

೧೧ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ೧೮ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಹೊರತಂದರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು 

ಮಿಗಿಲಾದ ವಿಕ್ರಮ. ಅದರೆ, ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಇವರೂ ಇತರ ಭಾಷಾ ಸಂಪಾದಕರೂ 



ಕೂಡಿ ಆ ಸಂಸೆಗೆ ಶರಣು ಹೊಡೆದು ಹೊರಬಿದರು. 

ಎ ಇ ಇ ೂ ಂಡಿಣ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರರು ಎಷ್ಟು ಸಹೃದಯರೋ ಅಷ್ಟೇ ಛಲವಾದಿಗಳು. ಎಷ್ಟು ಸೌಮ್ಕ್ಮರೋ ಅಷ್ಟೇ 

ಕು 

ಅ ಭಾಗ ಹ ಸಕಾರ್ಧ್ಮಾ್ಯ್ಗ 
ಸಂತಾಪಿಗಳು. ಪಟ ಭದರ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯುವುದು. ಮಂತ್ರಿಗಳ ದೇಶಾವರಿ, ಅನ್ಯಾಯ, ಅಟ್ಟಹಾಸ, 

ಲ ಇ ಗ್ 

ಕ ತ ಇ ಆ ಇ ಹಾ. ನ್್ ಕೃ ಷ್ಟ ಸ್ುೃಕತಿ 
ಸಿರಿವಂತಿಕೆಯ ಮೂರ್ಪಸತ್ತೆಯ ಶುಂಠತನ ಇವರಿಗೆ ಒಗ್ಗದು, ಸಲ್ಲದು. ಅಂಥಲ್ಲ ನಿಂತ ಮಟ್ಟಿ 

5 ಇ ಸಾಗ 

ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ತನ್ನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ, ಯಾವ ಸುಖ ಸುಪ್ಪ ತಿಗೆಯನ್ನು ಒದ್ದಿ ಹೊರಬೀಳುವ 
ಒಂ) ಹ ಲ ಜ್ ಲ ಎ 

ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ 

ಬಂದರು. ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕತ್ವ ವಹಿಸಿ ನಿಂತರು. ಅದರೆ, 

ಅಲ್ಲಿಯೂ ತತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತೆಯ ಇದುರು ತಲೆ ಬಾಗಿಸದೆ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಅವರು ಹೋರಾಡಿ 

ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಅಸಮ ಸಾಹಸಿಯಾದ ಈ ಕುರುವೃದ್ಧನು ಹಿತೈಷಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಹೊಸ 
ಮುದ್ರಣಾಲಯವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳೆಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಾದ “ನಾಗರಿಕ” ಸಾಪ್ತಾಹಿಕವನ್ನು 
ಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಊದಿದರು. ದೀನಬಂಧುವಾದ ಗಣಪತರಾಯರ ಮುದ್ರಣ 

೦ಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರೂ “ದೀನ ಬಂಧು” 

ಹಲವು ಕೆಲಸ 

ತ್ರೆ! ತ 

2೬ 

ಅರ್ಥ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯಾಗಿ, ಗ್ರಂಥಕರ್ತರಾಗಿ, 

ಕವಿಯಾಗಿ, ವಾಗ್ಮಿಯಾಗಿ, ವಿಮರ್ಶಕರಾಗಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ, ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ, 

ಬಹುಮುಖ ಪಾಂಡಿತ್ಯವುಳ್ಳ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿ ಸರಸ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವಿಕಲಸ ನಿರಾಡಂಬರ ಸದ್ 
ಗೃಹಸ್ಥನಾಗಿ, ಉದ್ಯಮ ಉತ್ಸಹ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಉದ್ದೇಶದ ಸಾತ್ವಿಕ ಸಾಧಕನಾಗಿ ೬ ೦ವರ್ಷ 
ದಾಟಿದರೂ ಅಭಿಮಾನ ಧನನಾಗಿ ದೃಷ್ಟಿಯ ಧ್ವನಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ತರುಣರನ್ನು ನಾಚಿಸುವ 
ಈ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಯು ಅನುಲ್ಲೇಖಕ್ಕೆ ತೇಜೋವಧೆಗೆ, ಮತ್ಸರಕ್ಕೆ ತಾತ್ಸರಕ್ಕೆ ದೈವದ ಪ್ರತಿಕೂಲಕ್ಕೆ 
ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಘಾಸಿಗೊಂಡರೂ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲನ್ನು 
ಕಂಡಿಲ್ಲ. 

“ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಗುಂಪುಗಳಿಲ್ಲ. ಸಿರಿವಂತರ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ. ಜಾತೀಯ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲ. ನಾನು 
ನಿಷ್ಠುರವಾದಿ. ಬಡಜನ ಹಿತಚಿಂತಕನಾದ,'' ಆಹೋರೂಪಂ ಅಹೋದ್ದನಿ”ಗೆ ಎದೆಗೂಡದ 
ನಾನು ನಿಜವಾದ ಅಖಿಲ ಕರ್ಣಾಟಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ! - ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿ ರಾಯರು! 
ಅವರ ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಕಾ ಲೇಖನವೇ ೧೦,೦೦೦ ಕ್ರೌನ್ ೧-೮ ಪುಟ ಮಿಕ್ಕಬಹುದು! 

ಅದರೂ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಜಾತ್ರೆ ಮರುಳಿನ ಜಗತ್ತು ಇವರನ್ನು ಮರೆತಿದೆ! ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾ ಸ್ಮಾರಕ! 

೪ 
ಕನ್ನಡ ಪ್ರಭ-ಸಪ್ಪೆಂಬರ್ ೩೦,.೧೯೬೮ 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೨೫ 

ಬಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರ್-ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಜಯ! 

ಅವರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪರ್ಕ ಶುರುವಾದದ್ದೇ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿರೋಧ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ. ಅದು 
ಕೂಡಿಬಂದದ್ದು ಬಹುಶಃ ೩೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ಆಗ ಬಿ.ಎಚ್. ಶ್ರೀಧರರು ಪುಣೆಯ ಕಡೆಸಿಯರವಾಡಾ 
ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇದ್ದರು. ಧಾರವಾಡದ ಅಂದಿನ ಜನಪ್ರಿಯ "ಜಯಂತಿ? ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ 
ಅಗಾಗ್ಗೆ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾಸಿಕದ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏನೋವಾದ 
ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನನ್ನ ಒಂದು. ಬರಹಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಧರರು ತುಸು ತೀವ್ರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. 
ನಾನೂ ತಾಳಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬಿರುಸಾಗಿಯೇ ಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಕನ್ನಡಾಂಗ್ಲ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಾಷೆಯ 
ಬಗೆಗೆ ಟೀಕಿಸಿದೆ. (ಇದರ ನಂತರ ನನಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳೆದ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರರು 

ನೀನು ಹೀಗೆಲ್ಲಾ ಬರೆದರೆ ಕ್ಷಯಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತಿ. ನೀನು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿ. ಮುಂತಾಗಿ ರೇಗಿ 
ಬರೆದಿದ್ದರು!). 

ಹಾಗೆಯೇ ಕೆಲಕಾಲದ ನಂತರ ಅವರು "ಕರ್ಮವೀರ' ಸಾಪ್ತಾಹಿಕದ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ 
ಬಂದರು. ಆಗಲೂ ನನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೋ “ಕಿಂತು'' ಕೊಂಕು ಇತ್ತು. ನನ್ನ ಎರಡನೆಯ 
ಪ್ರಕಾಶನವಾದ “ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು” ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಟೀಕಿಸಿ “ಕರ್ಮವೀರ?ದಲ್ಲಿ 
ಸಮೀಕ್ಷೆ ಬರೆದರು. ಅಗೆಲ್ಲ ಅವರು ಆ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕಕ್ಕಾಗಿ ಲೇಖನ, ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ 

“ಚಿತ್ರಭಾನು” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನೇಮಾ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 
"“ನಾಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿತ ಅವಿಷಯೋ ವಾಮಭೀಮತಾಂ'' ಎಂದು ಕಣ್ವರ ಕುರಿತು ಶಿಷ್ಟರ ಬಾಯಿಯಿಂದ 
ಕಾಳಿದಾಸ ಸಾರಿದಂತೆ. ಶ್ರೀಧರರು ಪ್ರತಿಭೆ ಬಹುಶ್ರೀತ (ಬಹಶ್ರೀಗೆ ಒಪ್ಪವಂತೆ). 

ನಡುವೆ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಭಟಕಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೆಲವು ವರ್ಷ 

ನಿಂತರು. ಆಗ ಅವರ ಸಹಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಬೈಲೂರರು ನಮ್ಮೂರ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ 

ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಬಂದರು. ಆದರಿಂದ ನನಗೆ ಶ್ರೀಧರರ ಪರಿಚಯ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆದರೆನಾನು 
ಈ ಕವಿವರ್ಯರನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರು ಕುಮಟೆಯ 
(ಅಂದಿನ) ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡ ನಂತರ. 

ಶ್ರೀಧರರದು ಮಕ್ಕಳ ಹೃದಯ. ಬಹುಕಾಲ ವರ್ಮವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ. 
ಅವರಿಂದ, ಅವರ ಸಮಾಗಮದಿಂದ ನನಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಂಸ್ಕಾರವಾಯಿತು. ಅವರದು 

ಅದ್ಭುತ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಸ್ಟುರಣಶಕ್ತಿ! ವೇದಾಂತ ತರ್ಕ, ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ, 

ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರರು ಉದ್ದಾಮರು, ನಿಸ್ಸೀಮರು. 

ಶ್ರೀಧರರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಂಡಿತ್ಯವೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ ಕಥೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ 

ನಿರರ್ಗಳಾವಾಗಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಹೇರಳ ಸುಭಾಷಿತಗಳನ್ನು ವಿನೋದ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿದ 

ಬಹುಶ್ರುತರು ಅವರು! ಅವರೊಂದಿಗೆ: ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರದೇ ಒಂದು ಫರ್ಬೊರೈ್ಮೆನ್ಸ್. 

ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಂದ್ರೆ. (ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಅಪ್ತ ಮಿತ್ರರು ಕೂಡ). 

ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು “ಪ್ರಚಂಡ''ರೆಂದು ಕರೆದದ್ದುಂಟು. ಇವರದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರಂತೆ ಬಹುಮುಖ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ವತ್ತು. ಬೇಂದ್ರೆಯವರಷ್ಟು ಚಮತ್ಕಾರದ ಚಾಟೂಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರೀಧರರದ್ದಲ್ಲ. 
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ಆದರೂ ವಿಚಕ್ಷತೆ, ಪ್ರಭಾವ, ಪರಿಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರದೇ. ಅವರಂತೆಯೇ ಇವರು 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆ ಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೂ ಕೇಳಿ ಬಂದವರಿಗೆ, 

ಜ್ಲಾಸುಗಳಿಗೆ, ಅಭ್ಯಾ ಸಿಗಳಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಲೌಕಿಕದಲ್ಲಿ "ಸಲಹೆ, ಸೂಕ್ತ ಉಪದೇಶ ಕೊಡಬಲ್ಲರು. 
ನ್ನ 

ಯಾಜಾಗರೂ ಬಡವಿದಾ ರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ, ಆಧಾರ. 

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಶ್ರೀಧರರು ನನ್ನನ್ನು ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 

ಆ 

"ಅತ್ತಿಗೇ ಹೇಳಿ ಸಂಗೀತಂ 

ಸಂಗೀತಮ್ಮನ ಸಾಹಸಂ 

ಭಾವ ಕೇಳಿ ಮದೋಲ್ಲಾಸಂ 

ನಾದಿನೀ ಬಿಸಿಸಾರೆತಾ” 

ಇದೆಂಥ ಅಸಂಗತ ಕವನ! ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. 

ಶ್ರೀಧರರು ಅಂದರು: “ಆದರೆ ಇದು ಕನ್ನಡವೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋ ಕ ನಾನು 

ನಿಬ್ಬೆರಗಾದೆ. ಅವರು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. "ಅತ್ರಿಗೇ ಹೇಳಿ ಸಾ| ತಂ ಗೀತಂ 

ಮನ ಸಾಹಸಂ!! ಭಾವ "ಕೇಳಿ ಮದೋಲ್ಡಾಸಂ!! ನಾ ̀ ೨ದನೀ ಬಿಸಿವೀರತಾ!'' ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 

ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಅವರು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. 

ಅದೌನಮ್ರಾ: ಪುನರ್ವಕ್ರಾ 

ಕಾರ್ಯಕಾಲೇಚ ನಿಷ್ಠುರಾ:!! 

ಕಾರ್ಯತೇಚ ಪುನರ್. ನಮ್ರಾ; 

ಶಿಶ್ನ ತುಲ್ವಾ : ವ್ಯತಿಕ್ ಜನಾ: !! 

ಹೀಗೆ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಿರ್ವಾಣವಾಗ್ಬಾಣಗಳಿದ್ದವು. ನಾನು. ಅವರಿಗೆ 

ಸೂಚಿಸಿದೆ-ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯ ಹಾಸ್ಯವಿಷಯದ ಚತುರೋಕ್ತಿಗಳ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವೇಕೆ 

ಬರೆಯಬಾರದು? ಅವರು ನಕ್ಕು ಸುಮ್ಮನಾದರು. 

ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ತನಕ ಅವರ ವಿಭಾಗದ ವರಿಷ್ಠರು ಅವರಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದರು. 
ಶ್ರೀಧರರು ಪಠ್ಯಭಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ. ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇತರೇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದು ನಿಷ್ಪಯೋಜಕ'' ಬಲ್ಲವರಾರೋ ಹಾಕಿದ ಹೊಂಚು! 

ಮುಂದೆ ಸಿರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವರು ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ 
ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾಪುರದ ಹೊಸ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿ ಸೇವಾ 

ಒಂ 

ನಿವೃತ್ತರಾದರು. 

ಶ್ರೀಧರರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಬಂಧವೆಲ್ಲ ಕರತಲಾಮಲಕ. ಮಾರ್ಗೀಯ (ಹಳೆಗನ್ನಡ) ಆಧುನಿಕ 

(ನವೋದಯ) ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ (ನವ) ಜಾನಪದ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಟ್ಟು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕವಿತ್ವ ಎಲ್ಲವೂ 
ಅವರ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಲೀಲೆ. ಅದರೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ಅವರಿಗೆ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ “ನವ್ಕ'' ಅಷ್ಟಾಗಿರುಚಿಸುತ್ತಿದಿಲ್ಲ 
ಒಮ್ಮೆ ನವ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು “ಜೀವನ'' ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕವನ ಪ ನವು, ನವ್ಯ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವಿಡಂಬಿಸಿ ಅವರು “ಜೀವನ'' ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಕವನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನೆನಪು. 
ಅವರ ವಾಕ್ ಕಾವ್ಯಸೂತ್ರ, ಜ್ಞಾನ ಸೂತ್ರ, ರಾಜ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳು ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪ್ರಗಲ್ಪ ಕೃತಿಗಳು. 
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ಅಡಿಗರ ಕಾವ್ಯದ ಕುರಿತಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಒಮ ಒತವಿದ್ದಂತಿಲ್ಲ (ಅಡಿಗರೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ 
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ೫5೧6 ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು “ಒಮಗಿರಿಕಂದರ” “ಗೊಂದಲಪುರ' ಅಲ್ಲಿಯೇ 
ಹುಟ್ಟಿದ್ದು. ಹ ಕೆಸರು-ಬಾಯಿ ಮೊಸರು” ಎಂಬ ಅನುಭವ ಅಲ್ಲಿ ಅವರದಾಯಿತು. 

ಶ್ರೀಧರರದು ವಜ್ರ-ಕುಸುಮೋಷಪಾದಿ ನಿಗ್ರಹಾನುಗ್ರಹ. ತಮ್ಮದೇ ಆದ ತತ್ವನಿಷ್ಠ ಅವರ ಸ್ವಭಾವ 
ಗುಣ. ಅವರ ವಿನೋದ ವಾಜ ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಅವಿರೋಧ ಹೆಚ್ಚು. ಅದು ಅವರೇ ಟಂಕಿಸಿದ 
ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾರರೆ ಶತಾರಿ” 

ಶ್ರೀಧರರ “ಪ್ರಕೃತಿ' ಎಂದೂ ಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕ ಎಶಿಯ ವಿಜಯ. 

ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲಿದವರು. ಆ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮೆ ನನ್ನೆದುರಿಗೇ 

ಬೇಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಧರರಿಗೆ ಹೇಳಿದರು. “ನೀವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಾ? "ಅಘಮರ್ಷಣ' 
ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. 

ದಿನಾಲು ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉದರರೋಗ ಪರಿಹಾರವಾಗಬಹುದು. 

ವರಕವಿಗಳೆಂದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡಿತ ಕವಿಗಳು ನಡೆದರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಧರರದು 
ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಭುತ್ವ. ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬಂತು. ಅದು 

ಸುವಾಚ್ಯ ಪ್ರಸಾದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ ದೀರ್ಫ ಕವನ! ನನ್ನ ವಿಚಾರವಾದಕ್ಕೆ 
ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ತುಸು ಪ್ರತಿಕೂಲ. ಆ ವಾದವನ್ನು-ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಾಮಾಣ ವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿ 

ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಅವರ ಒಕ್ಕಣೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಲಿಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದೀತು? 
ನಾನು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಶೋಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವೆಂದು ಬರೆದೆ. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಅವುಗಳ 

ಕನ್ನಡಾನುವಾದ ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದರು. 

ಶ್ರೀಧರರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿ. ಅವರು ಭಟಕಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಅದೇ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಭೇಟಿ. ಆಗ ಅವರುತಮ್ಮ 

"ಜಾತವೇದ' ಕವನ ಸಂಕಲನ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಇಂದಿಗೂ ಮಾಡದೇ ಉಳಿದಿದೆ. 
ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಅಮರನಾಥರು ಶ್ರೀಧರರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ 

ವಿಮರ್ಶಾ ಪ್ರಬಂಧ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನದ ಸಂಗತಿ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಾರಿ. 

ಶ್ರೀಧರರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ "ಸಂಯಮಿ''ಯ ಗೋತ್ರದವರು. “ಯಾನಿಶಾ ಸರ್ವಭ್ಯತಾನಾಂ 

ತಸ್ಕಾಂ ಜಾಗರ್ತಿ ಸಂಯಮೀಗ' ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಕಡಿಮೆ-ವಾಯು ಪ್ರಾಬಲೃದಿಂದಾಗಿ 

ಕೆಲಸಲ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಹಾಸಿಗೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹರಟುತ್ತ ಕಳೆದಿರುವುದುಂಟು (ಸಿರಸಿಯಲ್ಲ 

ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ). ಆಗ ಅವರ ಗೃಹಿಣಿ (ಅತ್ಯಂತ ಸುಶೀಲೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಕರುಳಿನಾಕೆ) 

ನಡುರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಮಹಡಿಯೇರಿ ಬಂದು ಮಲಗಿರೆಂದು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿ ಹೋದದ್ದುಂಟು. 

“ತೇಹಿನೋ ದಿವಾ ಸಾಃ ಗತಾಃ ಈಗ “ತಚ್ಚ ಸಂಸ್ಕೃತ್ಯ, ಸಂಸ್ಮ ತ್ಯೆ? ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿರುವುದೇ 
ಕಲಕ? 

ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಉಳಿದಿದೆ. 
2 

“ಉದಯವಾಣಿ” 
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ಅಗಲಿದ ಎದೆಯ ಒಕ್ಕಲಿಗ 

ಅಂದು ಸಂಜೆ ನಾವು ಪ್ರಿಯ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲರಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಹೋಗಿದ್ದೆವು- -ದೀಪಾವಳಿಯ 

ಸಮಾಗಮಕ್ಕಾಗಿ. ಅವರ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮಾಲತಿಯ ಮಕ್ಕಳು ಡಾ. ರವಿ "ಮತ್ತು ಮಿಲಿಂದರ 

ಪ್ರೀತಿಯ ಸ ಸಂಭ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನೂ ಪ ಪ್ರಫುಲ್ಲ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಸಿ ಸ್ಪೀಕರಿಸಿ ಒಳಗೆ 

ಹೋಗಿ ಪಸನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಕುಳಿತೆವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಫೋನು ಟಿಂಟಿಣಿಸಿತು. ಚಿತ್ತಾಲರು 'ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು. 

ಅವರ ವಹಕಿನ ದನಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಭಾರವಾಯಿತು. ನನಗೇಕೋ ಹಾಡ ಹಗಲು ಕಾವಳ 

ಕವಿದಂತೆನಿಸಿತು. "ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ! ನನ್ನತ್ತ ಹೊರಳಿ ಚಿತ್ತಾಲರು ಅಂದರು. 

ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಶ್ರೀ ರಾಮ ಜೋಶಿಯವರ ಕರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಕವಿವರ್ಯ ಕಳೇ ಬರವನ್ನು 

ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ತರಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಹಾರೈಸಿ ಆ ಬಗೆಗೆ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ 

ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಪ್ತರಾದ ಡಾ..ನಾತೂರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಒಯ್ದಿಡಲಾಗಿತ್ತು. 

೧-೩೦ಕ್ಕೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕವಿವರ್ಯರ ಅಂತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂಜಾನೆ ಚಿತ್ತಾಲರು ಅವರನ್ನು ಕಾಣಲು 

ಹರಿಕಿಸನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗಲೇ ಅವರು ನಿಶ್ಚೇತನವಾಗಿ ಮಲಗಿ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ 
ಶೂನ್ಯವನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಮಹಾ ಚೇತನದ ಅಳಿದುಳಿದ ಪ್ರಾಣ-ತ್ರಾಣವೆಲ್ಲ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೂಡಿ ಯಾರನ್ನೋ ಕಾಯತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಅನಂತರ ಅವರ ಚಿರಂಜೀವ ಡಾ. ವಾಮನ 

ಬೇಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಜಂತಾದಿಂದ ಅಪರ ಮಗಳು ಸೌ। ಮಂಗಲಾ ಬರುವವಳಿದ್ದಳು. 

ಅವಳು ಬಂದವಳೇ ನೇರವಾಗಿ ತಂದೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯ ಹತ್ತಿರ ನುಗ್ಗಿ “ಅಣ್ಣಾ !' ಎಂದಳು. ಅವಳನ್ನು 

ಕಂಡು "ಹೂಂ'. ಎಂದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರು ತಣ್ಣಗಾದರು. 

ನಾವೆಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಓಡಿದೆವು. ಡಾ! ನಾತೂ ಅವರ ಚಿಕ್ಕ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ 
ಮುಂಬಯಿ ಕನ್ನಡಿಗರೂ ಕವಿವರ್ಯರ ಮಿತ್ರರೂ ಭಕ್ತರೂ ತುಂಬಿದ್ದರು. ಇರಾ 
ಚಿತ್ತಾಲರೊಂದಿಗೆ. ನಮ್ಮ ಜಯಂತ ಅವನ ಗೆಳೆಯ ಕುಮಾರ ಜೋಶಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಸದ್ದಿಲ್ಲದ 
ಹೆಜ್ಜೆಯಿಂದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೇ ಕವಿವರ್ಯರ ಜಡ ದೇಹ ಮಲಗಿತ್ತು. ಸವೆದು 
ಸಣ್ಣಾದ ಶ್ರೀ ಗಂಧದ ಕೊರಡಿನಂತೆ. ಜೌ ಒಲಿದರೂ ಇನ್ನು ಈ ಕೊರಡು ಕೊನರುವಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 
“ಹಾಡಿ ಹಣ್ಣಾದಿ ನೀ । ಸವೆದು ಸಣ್ಣಾದಿ ನೀ ॥ ಜಗದ ಕಣ್ಣಾದಿ ನೀ - ಗುರುದೇವಾ!” ತಲೆ 
ತಗ್ಗಿಸಿ ಅವರ “ಶಾಂತ ಗಂಭೀರ ಮುಖವನ್ನೇ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಯಶವಂತರು ತಾನು ತಂದ 
ಹೂವಿನ ಹಾರವನ್ನು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಅದನ್ನು ಆ ದೇಹದ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದೆನು. 
ಕೊರಳ ತುಂಬ, ಎದೆ ಜುಂಜ ಜಗಲೇ ಕೆಲವು ಹಾರಗಳು. ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಮೂಕರಾಗಿ 
ಗಾಢ ಮೌನದಲ್ಲಿ “ಚೆಂತೋದಧಿಯೊಳಿದ್ದಂತೆ' ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆವು. ಅದಂಥ ಮೌನ! 
"ಮೌನಕ್ಕೂ ಮಾತುಂಟೆ? ಉಂಟು, ಉಂಟು!' ಅಂದ ಈ ಕವಿಯ ಚರಮೌನ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ 
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾತು ಮಾತು ಮಥಿಸಿ ಬಂದ ನಾದದ ನವನೀತವನ್ನು 
ಮೊಳಗಿ ಸಿತ್ತು- ಅವರೊಂದಿಗೇ ನಮ್ಮ, ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಾಳದ ಅಂಶವೂ ಅಂದು ಸತ್ತಂತೆ 
ಅನಿಸಿತು. ವಿಚಿತ್ರ ತಲ್ಲಣಗೊಂಡೆ. 
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ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಸನದಿ (ಮುಂಬಯಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಒಬ ಅಧಿಕಾರಿ) ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರೆದರು. 
ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಬರುವ ಅಳುವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತ ಅವರು  ದಿವಂಗತರ ಬಗೆಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು 
ಆಡಲು ಆಗ್ರಹ ಪಡಿಸಿದರು. ನಾನು ಆ ಮೂಡಿನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲರಿಗೆ 
ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿರೆಂದೆ. ಅವರನ್ನೂ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವೂ. ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಉತ್ತರ. ಕನ್ನಡದಿಂದ, 

ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಬಂದವರು. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಭಕ್ತರು ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು, ಆಗ 
ಒಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ? ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನನ್ನದೊಂದು ಧರ್ಮಕಾಷ್ಠ, ಅಶ್ರುತರ್ಪಣ 

ಆದರೆ ನನ್ನ ದುರ್ದೈವ. ನನಗೆ ಆಶ್ರು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ... ಏನೋ ಒಂದು ಮಿನಿಟು ರಿಕಾರ್ಡು 
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 

ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಕಾವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕುರಿತು "ಕಂಪಿನ ಕರೆ' ಎಂಬ ಪುಟ್ಟ 

ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದೆ. ಅವರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು ಧನ್ಯನಾದೆ. ಆದರೆ. ಅವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಭೆಟ್ಟಿ 

ಸಂಭವಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೀಗ ೨೦. ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಂಬಯಿಗೆ ಬಂದಾಗ ದಿನಾಂಕ ೧೧ 

ಅಕ್ಟೋಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಬಯಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ನಿರ್ದೇಶಕ ಚಿದ 

ಸಾರಿದರು- ಡಾ. ಬೇಂದ್ರೆ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ. ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ. 

ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದೇ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಂಡು ಬರಬೇಕೆಂದು ತವಕಪಟ್ಟೆ. ಆದರೆ ಕ 
ಭೆಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು. ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. 

ಭೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಪಂಜರ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಗಿಳಿಯು, ಶುಭ ನುಡಿಯುವ ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿಯು ಹಾರಿ 

ಹೋಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟವೆಂದುಕೊಂಡೆ. ಅಲ್ಲಿ ಡಾ. ವಾಮನ, ಡಾ. ಹಾವನೂರರನ್ನು 

ಕಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೈಕುಲುಕಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದುಃಖ ಉಮ್ಮಳಿಸಿತು. 1/೩! ೩ 17001! ನಮ್ಮ 

ಭೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕೇ! 

ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಕವಿವರ್ಯರ ನಿಧನ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಷ್ಟು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು 

ಒದಗಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ಆಕಸಿ ಒಕವೆನಿಸಿತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ಗದೆ” ಅವರು ಅಸ್ವ ಸ್ಥರಿದ್ದರು. 

ನಿತ್ರಾಣರಿದ್ದರು. ಗ ಅದೆಲ್ಲ ದೇಹಭೋಗ. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಅಸ್ಪಲಿತ. ಸಮುಜ್ಜ ಲ. 

ಸಂಖ್ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಏನೆಲ್ಲ ನಿಗೂಢಗಳ ಬ್ರಹ್ಮಗಂಟುಗಳನ್ನು ಗುರು ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳ 

ಅನುಗ್ರಹ ಬಲದಿಂದ ಬಿಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಸದಾ ಜಾಗೃ ತರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ 

ಅವರಿಗೆ ಮೈಮನಗಳ ಬೇನೆ ಬೇಸರಿಕೆಗಳ ಅರಿವು ಪರಿವೆಗಳೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಇದ್ದಾಗಲೂ ಡಾಕ್ಟರರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ" ಘಾಟಾಘೋಷವಾಗಿ 

ಮಾತಾಡುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. 

ಕೊನೆಗೂ ಗಾಲ್ಕೋಶದಲ್ಲಿಯ ಹರಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲು ಅವರನ್ನು ಒತ್ತಾಯದಿಂದಲೆ ಮುಂಬಯಿಗೆ 

ತರಬೇಕಾಯಿತು, ಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಿಯೆಗೆ. ಧಾರವಾಡವನ್ನು ತನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಧನಕೇರಿಯನ್ನು, 

ಬಿಟ್ಟು ಬರಲು ಅವರು ಸಿದ್ದರೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಗುಣವಾಗಿಸಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ 

ತರುವೆನೆಂದು ಹಿರಿಯ ಮಗೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಶ್ವಾಸನೆಯಿತ್ತು ಬೇಂದ್ರೆಯವರನ್ನು ಮುಂಬಯಿಗೆ 

ತಂದರು. ಅಂದಾಗ ಈಗ ಅವರ ಮೃತ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು? ಅಂತೆಯೇ 

ಕವಿವರ್ಯರ ಅಂತ್ಯವಿಧಿ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಜರುಗಿತು. ೮೬ ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ಜರಾ-ಜರ್ಜರ 

ದೇಹ ಅಂಥ ಶಸ್ತ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಒಂದು ಪವಾಡ. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ 
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ಮುಳ್ಳಿಗೆ ನಗೆಯ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅರಳಬೇಕು. ಅಂಥ ನಗೆಚಾಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಹಕ ಕೊಂಕು ನಂಜಿನ ಧಗೆ 

ಹಗೆ ಇರಕೂಡದು. ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಾ ಸ್ಕದ ಉತ್ತುಂಗ ಗೋಪುರಗಳು ಎರಡು-ನಾ. ಕಸ್ತೂ 

ಮತ್ತು ಗಿ.ಸಚವೀಯತ ಜತ ವಿನೋದ ಶೈಲಿ ಪ್ರಖರ. ಆದರೆ ಕಸ್ತೂರಿಯವರದು ಪರಿಶುದ್ಧ 

ಪರಿಹಾಸ; ಕೆಲ ಸಲ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯ ಗರಿಗೆದರಿ ಹಾರಾಡುವ ಹಾಸ್ಕ. 

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊನ್ನಾವರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನ ಸಂಜೆ ಬೀ€ಂ11 ಅವರ ಸತ್ನಾರ 

ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾನೆಂದೆ: “ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹಾಸ್ಕರೋಕದ ಎರಡು 
ಉತ್ತುಂಗ ಶಿಖರಗಳು. ಆದರೆ ಒಂದು ಇಂದು ಸತ್ಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ 

ಉರುಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎರವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾ. ಕಸ ಸೂರಿ ಅವರದೇ ಮಾತನ್ನು ಬಳಸುವುದಾದರೆ. 

ಇಂದು ಒಂದು ರೀತಿ 'ಶ್ವಾನಪ್ರಸ್ತವನ್ನು ನ್ನ ಪ್ರೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇದ್ದ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಖರವೂ ಉರುಳಿ 

ನಮ್ಮಿಂದ ಅಗಲದಿರಲಿ!'. ಆಗ ಬೀಂಗ। ಅಭಯವಿತ್ತರು. “ಹಾಗೆ ಎಂದೂ ಆಗಲಾರದೆಂದು 

ಕಾಯ್ಕಿಣಿಯವರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ!” ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದ ಶಿರಸಂಧಾನವನ್ನು 

ವಿಚಾರಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಮಾಜ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅನುಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರದು 
(7017717106 ವಿನೋದ. 

ಆದರೆ ನಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಷವಾಗಿ ನಿಷ್ಕಲಂಕವಾಗಿ ಅನಿಮಿತ್ತ ಹಾಸ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಫುಲ್ಲ 

ಪ್ರಸನ್ನ ಗೊಳಿಸಿದವರು. ಅವರ" ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಪೂರ್ವ. 
ಮರ್ಮಭೇದಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಮಾರ್ಮಿಕ. ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನಾಟ. ಅತಿರಂಜನೆ ಉಭಯ 
ಹಾಸ್ಕ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೂ ಶೈಲಿಗೆ ಒಗ್ಗಿದ ಸಲ್ಲಕ್ಷಣ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿನೋದ ಭಂಡಾರದಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ 
ಸಾಮಾನು ಹೊತ್ತು ತಂದು ಸ್ವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದವರು. ಆದರೆ ನಾ. ಕಸ್ತೂರಿಗಿಂತ 
ಬೀಂಗಿ1 ಯ ಸ್ಫಷ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಪುಲ. ಸ ಸಮೃದ್ವ ''1.೩0£!1178 11075 50010 ೦೦೫7೮ ೪/7೧ ೪೫11! 111 
0)/ 1.2801೦೯ ಅಂದಿದ್ದ ಜರ್ಮನ್ ವಿಚಾರವೇತ್ತ. ನಮ್ಮ ಉಭಯ ಹಾಸ್ಕ ಸಾಹಿತಿಗಳೂ 
1.೩೬£01೧8 11075. ಆದರೆ ನಾ. ಕಸ್ತೂರಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಯದ ಇರ್ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಮಂದಿಯನ್ನು 
ಕೊಲ್ಲುವವರಲ್ಲ, ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಸ್ಕ ಸಾಹಿತಿಯಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ಗೆ ಕೊಂದು ಕೊಂಡರು! 

ನಾ.ಕಸ್ತೂರಿಯವರ ಹಾಸ್ಕದಿಂದ ಪಿ.ಜಿ. ವುಡ್ಹೌಸರ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಬಗೆಯ 727೩510 
ಪಾತ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು. ಅದೇ ಬಗೆಯ 11187005 0077061. ಅವರ `ಾಡಾನೆ' ನಾಟಕ ವುಡ್ಹೌಸರ 
ಬರದು ಕಥೆಯ ಕನ್ನಡ ರೂಪಕ. "ಗಗ್ಗಯ್ಯ ನ ಗಡಿಬಿಡಿ'ಯೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮ (ಫ್ರೆಂಚ್?) 
ಕೃತಿಯೊಂದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವೇನೋ. ಕನ್ನಡ 'ಎಲಾಸಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ "ಆಶು ನಾಟಕ' ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ 
ಆಚಾರ್ಯಪುರುಷರು ನಾ. ಕಸ್ತೂರಿ. ಅವರ ಗುಂಪಿನ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಈ ರಂಗಪ್ರಯೋಗ 
ಮಾಡಿದಂತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ತಾಸರಡು ತಾಸು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನೋ ವಿ ಷಯವನ್ನೋ 
ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕುರಿತು ಕತೆ, ಸಂವಿಧಾನ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಹು ಒಲೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ 
ನಿಂತು ಸಂದರ್ಭೊಚಿತವಾಗಿ ಆಡಿ ಅಭಿನಯಿಸುವ ದಿಢೀರು ನಾಟಕವಿದು. ನಾ. ಕಸ್ತೂರಿಯವರ 
ಪ್ರಾ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನೆ ಆನಂತರ ಬರೆದು ಸಂಗ್ರಹಗೊಳಿಸಿ ಹಿರಿಯ ನಾಟಕಕಾರರೂ ಪ್ರಕಾಶಕರೂ 
ಆದ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಬಿ. 'ಜೋಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಮನೋಹರ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಅಂದರೆ. ನಾ.ಕಸ್ತೂರಿಯವರ ಊರ್ಜಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ವಿಭೂತಿ. ಉತ್ತಮ 
ವಾಗ್ಮಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ವಿದ್ವಾಂಸ, ಕಾದಂಬರಿಕಾರ, ನಾಟಕಕಾರ, ಹರಟೆಯ ಮಲ್ಲ. ನಟ ಮತ್ತು 
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1೩0೩6)/ ೫1(106 6೬1೦170೦7೮ (ಆಶು) ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಪಕ-ಹೀಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಸಿದ್ದಿಯ ಈ 

ಹಾಸ್ಯಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಸಾಹಿತಿಯ "ಚಕ್ರದೃಷ್ಟಿ” ಇಂದು 

ಅಂಸಮು್ತಖಾಂತಾಗಿ ಅವರು ಇಡು ಬಂದ ದಾರಿಯಿಂದ ಹೊರಳಿ ಆತ್ಮಾ ಬ ಜ್ 

ಪರಾಯಣವಾದದ್ದು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದೂ ಸ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ 

ನಷ್ಟ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಸ್ತೂರಿಯವರ ಸಾಸ ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ನ; 

ನಟ್ಟಗಿರದಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಹಾಸ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಅಕ್ಷುದ್ಜವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಷಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಯಿ ಸ 
- ಶಿಬಿರ - ಸಮ್ಮೇಳನ-ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಉದ್ದಾಮ ವಕ್ಕತ್ವವನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಂತ್ರಮುಗ್ಗರಾದ 

ನನ್ನ ಹಲವಾರು ಗೆಳೆಯರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದುಂಟು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರಿಂದ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಹಾಸ್ಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಕನ್ನಡದ ದುರ್ಡೈವ! ಶಕುಂತಲೆ ಪತಿಗೃಹಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಕದ 

ಮೇಲೆ. ಆಕೆ ದುಷ್ಕಂತನಿಂದ ದುರಂತಕ್ಕೆ 'ಓಳಗಾದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ವ ಯಖಳು ನಗಲೇ 

ಇಲ್ಲವಂತೆ-ಪೂಜ್ಯ ಮಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಹಾಸ್ಕರ್ಷಿಯೂ ಲಲಿತ 
ವಾಜ್ಮಯ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂದಿನಿಂದ ಆ ರೀತಿ ನಗಲೇ ಇಲ್ಲ-ನಗಿಸಲೂ ಇಲ್ಲ! 

ಅ 

"ಉದಯವಾಣಿ' ೧೪-೨-೧೯೮೨ 
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ಸ್ 

ಪೂಜ್ಯ ಮಾಸ್ತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಸತ್ಸಂಗ 

ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಪ್ರತಿಮಾಗೃಹ ಭವಿಷ್ಯವು ಭೂತವಾಗುವದರಲಲ್ಲಿ ಭಾವವು ಕಣ್ಮರೆಯಾದರೂ 

ಮಣ್ಮರೆಯಾದರೂ ಅನುಭವವು ಹರಳು ಗಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ಜೀವಾವಧಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪುಣ್ಯ. ಸ್ಮರಣವಿದು ಮರಣವನ್ನು 

ಮೀರಿ ಮೆರೆಯುವ ಸ್ಮರಣ. 

ಮಾಸಿಜಿಗೆ ಆಸ್ವಿಕನು ಹೇಗೋ ನಾಸ್ತಿಕನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರ!-ಎಂದಿದ್ದರು ದಿ. ಪೂಜ್ಯ 

ಮಾಸ್ತಿಜೀ ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಧಾರವಾಡದ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗ ಅವರು, ನನಗೆ 

-ನೆನಪಿರುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. (ಆಗೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 
ಮೈಸೂರಿನ ಆಳುವ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು.) ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯತ್ವದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 
ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಗ ಸಂಚಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. (ಸಂಚಾರವೆಂಬುದು ಕೈ-ಗೊಳ್ಳುವ 

ಬಾಬತ್ತೋ ಕಾಲ್ ಗೊಳ್ಳುವದೋ?) 

ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಪರಿಷತ್ತಿನ 
ಅಂದಿನ ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರೇ ಮೊದಲಿಗರಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು 
ನಮ್ಮೂರಿಗೂ ಭೆಟ್ಟಿ ನೀಡಿದರು. ಅಂದೇ ಅವರ ಮತು ನನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಭೆಟ್ಟಿ. ಆಗಲೇ ಅವರು 

ನನ್ನನ್ನು ತನ್ನವನಾಗಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು. ಪರಮ ನಾಸ್ತಿಕನಾಗಿದ್ದರೂ, ಅವರಂಥ 
ಪರಮ ಆಸ್ತಿಕರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದದ್ದು. ೨ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಆದ ಊರ ತರುಣರು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಮೋಡಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರಮುಗರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆವು, 

“ದಿನ ರಾತ್ರಿಯೆನ್ನದೆ ವಿಷಯ ಲಂಪಟವಾಗಿ'' ದಾಸರು ಅನ್ನುವಂತೆ! ನಾವು ಮಾಸ್ತಿಯವರ 
ಹತ್ತಿರವೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸುತ್ತಲೇ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಅದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಂಥ ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತರಿಗೆ 

ಅಪೂರ್ವ ಮನಃ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕದಡಿದ ಭಾವಗಳು ತಿಳಿಯಾಗುತಿದ್ದವು. ತಿಳಿಯಾದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಬೆಳಕು ಮೂಡುತ್ತಿತ್ತು. 

ಈ ಮುಂಚಿನ ವರ್ಷವೇ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಆಳುವ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಜಯ 
ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಹದ್ದೂರರು ಬಿಜಯಂಗೈದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತ ಅಂದು ಬಿಟ್ಟೆ: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 
ದೊರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯ ದೊರೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ'. ಆ. ಮೇಲೆ 
ಮಾಸ್ತೀಜೀ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾ ಮಿದುವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾತು ಆಡಿದರು. ಅದು 
ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಧ್ಯೇಯ ವಚನವಾಗಿ ಎದೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೊರೆದಂತೆ ನಟ್ಟು ನಿಂತಿದೆ. ಅವರೆಂದರು “ಗೆಳೆಯ ಗೌರೀಶರು ನನಗೆ ಭಾಷೆಯ ದೊರೆಯೆಂದು 
ಹೊಗಳಿದರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅವನ 
ಗೆಳೆಯ ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹಗೆಯು ಭಾವಿಸುವಷ್ಟು. ಕೆಟವನೂ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನನ್ನದೇ ಎಂಬಂತೆ ನಾನೂ ನೂರಾರು ಕಡೆ ಆಡುತ ಬಂದಿದೇನೆ 
ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಸೇರಿಸಿ-ಆತ ತಾನು ಭಾವಿಸಿ ಕೊಂಡಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನೂ 
ಇರುವುದಿಲ್ಲ ! ಇರಲಿ. 

" 
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ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ಭಾರತದ 
ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತದಲಿಯ ಪಸಿದ ಯಕ ಪಶೆಯ | ಆ ೬ ನ್ನ ಕ್ರ ದ” ಆಅ ವ್) 

ಕಥೆಯನ್ನು ರೂಪಕವಾಗಿ ಬಲುಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರು. ಒಂದು ಕಾಲಪುರುಷನೇ ಆ 
ಯಕ್ಷ. ಭಾರತವೇ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ. (ಯುಧಿ-ಸ್ದಿರ) ಭಾರತವು ಕಾಲನ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 

ಸಮರ್ಪಕ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದು ತನ್ನನ್ನೂ ತನ್ನ ಸೋದರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನೂ ಬದುಕಿಸುವದು. 

ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಮಾತಿನ ವೈಖರಿಯಲ್ಲಿ ಕವಿ-ಕತೆಗಾರನ ಪಶ್ಯಂತೀ ವಾಣೀ ದಾರ್ಶನಿಕನ ಪರಾವಾಣಿ 

ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ. ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆವೇಶವಿಲ್ಲ ಉದ್ವೇಗವಿಲ್ಲ, ಆಡಂಬರವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 
ಮರ್ಮಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಎದೆಯಾಳದ ಕಳಕಳಿ ಮಿಡಿಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪರಮ ಆಪ್ತ 

ಬಂಧುವಂತಿದ್ದ ಕವಿವರ್ಯ ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಆವರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 

“ಅರಿವಿನಾಳದೊಳಿರುವ ಅಣಿಮುತ್ತುಗಳನೆತ್ತಿ ಪವಣಿಸುವ ಜಾಣ ಬಗೆ''. ಅವರದು “ಸೂಜಿಗೂ 
ಹದನು ಎಳೆನೂಲಿಗೂ ಮಿಗಿಲಾದ ನುಡಿ'' ಅವರ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಲುಕಿ ಅಲ್ಲಿ 

ನಲಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಸಲುಗೆಯ ಸಂಭಾಷಣ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ “ಕಲೆ 
ಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲಿನೂ ಇಲ್ಲ! ಒಂದೆ ಸಮನೆಲ್ಲ! ಎಲ್ಲವೂ ನುಣುಪು”। 

ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳ ಕಥೋಪಕಥನಗಳು ಪುರಾಣದ 

ಬದನೆಕಾಯಿಗಳಲ್ಲ ಅವು ಅರ್ಥವತ್ತಾದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉಪಮೆ ರೂಪಗಳ ಪ್ರತಿಮಾ ವಿಧಾನಗಳಾಗಿ 

ಅವರ ವಾಚಾಸಿದ್ದಿಗೆ ದುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಂದು ಮಾತನಾಡುತ್ತ ನನ್ನೊಡನೆ ಅಂದರು 

ವಿಮರ್ಶೆಯ ಮಾತು ರಾಮನಿಗೆ ಸೀತೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇರಬೇಕು. "ಜ್ಞಾಪಯೇನತು ಬೋಧೆಯೆ' 

ಅಂದಿದ್ದಳು ಆಕೆ” ಈ ಇಂಥ ಅಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳು ಮಾಸ್ತಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನ ಈಗಿನ ಬದುಕಿನ 

ತಥ್ಯಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವಾಗಿಸುವ ರೂಪಕಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಮಾಸ್ತಿಯವರ ವಾಸ್ತವ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ನಮ್ಮ 

ಮನೆಯ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ 

ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದ ಒಬ್ಬ ಮರಿ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದು ತಂಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾಶ್ಚರ್ಯ 

ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ಓಲೈಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಿರಿ ಮೈಕಟ್ಟಿನ ಬಡಕಲು ಪ್ರೌಢ ಗೃಹಸ್ಥರು 

ಯಾರು? ಎಂದು. ಆ ಹರೆಯದ ಖತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೊರಗೆ 

ಹೋಗುವಾಗ ಬರುವಾಗಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ 

ಇದೇನು ನಡೆದಿದೆ? ಎಂದು ನೋಡಿ ಹೋಗುತಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ತಿಯವರು 

ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪಾದಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತಿದ್ದರು! ಆ ಎಳೆಯ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ನಕ್ಕು ಅನುಗ್ರಹ 

ದೃಷ್ಟಿ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದರು! ನನಗೆ ಇದು ಸಹನವಾಗಲಿಲ್ಲ “ಆ ಮರಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ತಾವೇಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು 

ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೀರಿ? 110 860175 ೩ 80016 1300 ಮಂಕು ಬುದ್ಧಿಯ ಕೌಪೀನವಂತ! 

“ಛೇ ಛೇ ಹಾಗೆನ್ನಬೇಡಿ ಅವರು ಮರಿಯಾದರೂ ಸಂನ್ಯಾಸಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ 

ಪರಂಪರೆಗೆ' ಸೇರಿದವರು. ಅವರ ಸಂನ್ಯಾಸವಂತೂ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಪ್ರದಾಯ! ಪಾಪ 
ಅವರಿನ್ನೂ ಹೀಚು, ಮಾಗುವದಿದೆ. ದೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ಗುರುಗಳು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಚಿನ್ನದ 
ಅದಿರಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚು, ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಸೋಸಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿದಾಗಲೆ ಅಪರಂಜಿ. ಗೌರವ 

ಹಿಂದಿನ ಹಿರಿಯ ಹಳೆಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರಕ್ತ ನೈಷ್ಠಿಕ ವೃತ್ತಿಗೆ'' ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾದೆ. 

: ಅಂದು ಸಂಜೆ ನಮ್ಮೂರ ಯಜಮಾನರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾಸ್ತಿಯವರ 
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ಭೇಟಿಗೆ ಬಂದಿದರು. ಅವರನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು: “ಸ್ವಾಮಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಂಡರೆ 

ಇಪಾಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಬಹು: ದೊಡ್ಡ 'ವಿದ್ವಾಸಂ ಜೆ 
ನಮ ವಿ 

ಲ್ರ 

“ಜೀ ಲೇ ಉಂಟೇ! ಆ ಶಾಸಿಗಳೆಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲಿ?'”' ಎಂದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ತಮ ಮ್ಮ ಹತು ುಂಟೇ! ಸ್ವಿಗಳೆಲ್ಲಿ ಸ 

ಮಜಲಿನ ನಗೆ ನಕ್ಕರು. 

“ಅಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ'' ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. “ತಮ್ಮ ಮುಖಚರ್ಯೆ ಆ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ 

ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮುಖವನ್ನು ತೋಲುತ್ತದೆ. ( ಕುಶಲೋಪರಿ ನಡೆಯಿ ಸ ಮಾಸ್ತೀಯವರು ಯಜಮಾನ ನರ 

ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಕೇಳಿದರು. “ಫ್ರನ ಗೆ ಒಬ್ಬಳೇ ಮಗಳು ಅವಳ ಮದುವೆ ಎ೧ದೆ. ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ 

ಆ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ಇಚ್ಚೆ! ಹೆಃ ಹೆಃ ಹೆಃ ಅಂದರು ಗಣ್ಮರು. 

“ಅದೇನು ಇಲ್ಲ. ಹೆಣ್ಣು ಲೋಕ ಮಾತೆಯ ಅಂಶವೇ. ಉಭಯ ಕುಲೋದ್ಧಾರಿಣಿ! ನನಗೂ 
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳೇ”. ಅಂದರು. ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಹಿರಿಯಳ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ಕಿರಿಯಳೊಬ್ಬಳು 

ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದಮೇಲೆ ಅವಳ ಮದುವೆ 

ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಅಂದರು ಮಾಸ್ತಿ. ಆದರೆ ಮರುಕ್ಷಣವೇ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಮಾತು ತಿದ್ದಿ ಆಡಿದರು: 

“ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವಳ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇವೆ'' ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ 
ತಾನೊಬ್ಬನೆ ಮಾಡಿಸುವುದಲ್ಲ ತನ್ನ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನೆನಪಾಯಿತು. 
ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗಾಗಿಯೇ “ನಾವು” ಎಂದರು. ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೆಂಡತಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ 

ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವರನ್ನು ಮರೆತು ತಾನೊಬ್ಬನೇ ಮಗಳ ಮದುವೆ 
ಮಾಡುವದೆಂದರೇನು? 

ಮೇಲಿನ ಘಟನೆ ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕದು. ಅಷ್ಟೇ ಸೂಕ್ಷ ; ಆತ್ಮವಂತ ಸತ್ಯ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವುದು ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ 
ಚಿಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅಜರ ನಿತ್ಯ ಪಾರಾಯಣದ ರಾಮಾಯಣದ ನಾಯಕನಂತೆ 
ಮಾಸ್ತಿಯವರು ತಮ ಒದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ "ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮರು'. ಅನಾಚಾರದ 

ಮಾತಿರಲಿ ತನ್ನ ನಡೆ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಬಗೆಯದೂ ಅಪಚಾರಕ್ಕೆ ಎಡೆಗೊಡುವದು 
ಮಾಸ್ತಿಯವರ. ಬದುಕಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲ. 

ಮರುದಿನ ನಾವು ಅವರಿಂದ ಕತೆ ಕೇಳಬೇಕೆಂದು ಕಾಡಿ ಬೇಡಿದೆವು. ಅವರ ಕತೆಗಳ ಕುರಿತು 
ಮಾತು ಬಂತು. ಅವರು ಗೆಳೆಯ ಕವಿ ಎಕ್ಕುಂಡಿಯವರಿಗೂ ನನಗೂ ಅದೇ ಸುಮಾರಿಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ 
ಅವರ “ಚೆನ್ನಬಸವ ನಾಯಕ' ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿ ಕೊಟ್ಟರು. (ಅವರ ಜೀವನ 
ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವದರ ನೆನಪಿಗೆಂದು) ಅವರ ಕಥ್ಪಗಾರಕಯದೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ. 
ಬರೆಯುವದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಇಡಿಯ ಕತೆ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಸಂಗ ಸಂಭಾಷ ಷಣೆಗಳ ಎಲ್ಲ 
ವಿವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ಮಸಿಗೆ ಇಳಿಯಲು 
ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದ್ದವಂತೆ. ಆಗಲೇ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ೨-೩ ಕತೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಂಡು 
ಅಣೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅವರ ಕತೆಗಳು ಬರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗುವ 
ಬಗೆಯಲ್ಲವಂತೆ! 

"ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ?” ನಾನು ಕೇಳಿಬಿ. 
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“ಒಂದಲ್ಲ: ಗೌರೀಶ, ೨-೩. ಇವೆ” ಎಂದರು. 

"ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಈಗೊಂದು ಹೇಳುವಿರಾ?” ನಾ ಕೇಳಿದೆ. 

“ಸರಿ. ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ'' ಎಂದು ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಆರಾಮ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖಾಸೀನರಾಗಿ 
ಕಥನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಾವೆಲ್ಲ ಚಾಪೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಸುತ್ತುಗಟ್ಟಿ ಕಣ್ಣು ಬಾಯಿ 

ತೆರೆದು: ಉತ್-ಕಂಠೆಯಿಂದ ಕತ್ತೆತ್ತಿ ಕುಳಿತವು. 

ಅಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು “ಗೌತಮಿ ಹೇಳಿದ ಕತೆ”. ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಾಕುಂತಲದಲ್ಲಿ ಮುದಿ 
ತಾಪಸಿ ಗೌತಮಿ ಕಣ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳ ಕತೆ ಆ ಕವಿ ಕುಲಗುರುವಿಗೂ 
ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ತಿಜೀ ನಮಗೆ ಅರುಹಿದರು. ಕತೆಯ ನಿರೂಪಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ 
ಕಾಳಿದಾಸನ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯ ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅದು 

“ಜೀವನ'ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೇ ತಿದ್ದದೆ. ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ 
(ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಸ ಸ್ಮರಣಾಶಕ್ತಿ ಅದ್ಭುತ, ಚಲಚ್ಚಿತ್ರದಂತೆ. ) ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋದನಂತರ ಎಷ್ಟೋ 

ವರ್ಷಕಾಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಪರೂಪದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾವು ಬಂದಾಗ ಭೆಟ್ಟಿಯಾದ ಸದ್ಧ ್ಸೃಹಸ್ಥರನ್ನು 

ಹೆಸರೆತ್ತಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತ್ತೈಮಾಸಿಕ "ನವಭಾರತ" 
ದಲ್ಲಿ ೧೯೫೦ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಾನು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಕುರಿತು ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಲೇಖನವ 

ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಆ ಗೌತಮಿಯ ಕಥೆ (“ಗೌತಮೀ ಚೇ ಗೋಷ್ಟ?')ವನ್ನು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ರ 

ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. (ಅದು ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಬಗೆಗೇ ಹೊರಟ ವಿಶೇಷಾಂಕವಾಗಿತ್ತು.) 

ಅಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಏನೊ ಮಿಗಿಲಾಗಿತ್ತು. ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾ ಪ್ರಭುಗಳೇ 
ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಯೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು. ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕಾಶ್ರಯಕ್ಕಿಂತ ರಾಜಾಶ್ರಯವೇ 
ಆಧಾರವಾಗಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹೊರಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರ 

ಅಷ್ಟು ಪ್ರಚುರವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂದು ಸಂಚಾರ 

ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು ಕನ್ನಡದ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದು ಪ್ರ ಸರರ್ಷರ ಕೊರತೆ ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ೮11೮ 736 
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ಕುರಿತು ನನ್ನೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ. ಆಗ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಏಕೀಕರಣವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮಾಸ್ತಿ 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರು "ಕನ್ನಡಿ ಒಡೆದು ಚೂರಾದಾಗ ನಮ್ಮಮೋರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಚೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಅವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೋರೆಗಳಲ್ಲ. ಇರುವದು 

ಮೋರೆ ಒಂದೇ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ನೀವೂ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಕನ್ನಡ ಜನ! ಪರಿಷತ್ತಿನ ಬಗೆಗೆ 

ಕೇಳಿದ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅಂದಿನ ಕನ್ನಡದ ಅನಾಸ್ಥೆ-ಅನವಸ್ಥೆಗಳ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ 

ಅವರು ಹೀಗೆಂದರು: 

"ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೋ ಉ.ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಗೋ ತರುವದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ. 

ಹೈದಯವು ಎದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಕಾಲಿನಲ್ಲಿಯೋ ತೋಳಿನಲ್ಲಿಯೋ ಹೇಗೆ 

ಇರಬಲ್ಲದು? ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದಾರೆ ತಾನೇ!” 4 ರಾಜಸೇವಾಸಕ್ತ'ರೆಂದು 

ಮಾಸ್ತೀಜಿಯಂಥ ಹಳೆಯ ತಲೆಮಾರಿನ ಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ 
ಪ್ರಿಯರೆಂದೂ ಪಟ್ಟ ಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯವರೆಂದೂ ಜರೆಯುವ ಪ್ರಗತಿಪರರೆಂಬ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ 
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ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖಕರು ಅಂದು ಇದ್ದರು. ಅಂಥ ಒಬ್ಬರ ಕುರಿತು-ಅವರೂ 

ಬೆಂಗಳೂರಿನವರೇ- ಜಸಿ ತ ತುಂಬ ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ " "116 15 17501!1೧8 770 

11) (೮ 1100150 01 "(3 ಎಂದರು. ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ನನ್ನೊ| ನೆ 

ಮಾತನಾಡುತ್ತ, ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ೩ ನಿಬ್ಬರದ ನುಡಿ ಬರುವುದು ಶಕ್ಕವಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಸೋಜಿಗವೆಂದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಗತಿಪರರ ಅದಧ್ವರ್ಯುಗಳಾದ ತೀಕ್ಷ _ ಟೀಕಾಕಾರರು 

ಮಾಸ್ತಿಯವರನ್ನು ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಬಂಧುವೆಂದು ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬ; ಕಂಠದಿಂದ ಕೊಂಡಾಡಿ 

ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು! ಮಾಸ್ತಿಯವರಿಗೋ ಅವರ ಬಗೆಗೆ. ಅಪಾರ ಮರುಕ. "ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಸಗುಡಿಸಿ 

ದಿವಾಲು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಕಚೇರಿಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ ಕನ್ನಡದ 

ಕಿಂಕರರೇ!'' ಅಂದರು ಮಾತಿನ ನಡುವೆ ಮಾಸ್ತಿಯವರು. 

ಕನ್ನಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ೨೦೦ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇಕೆಂದರು ಅಂದು ಮಾಸ್ತಿ. ಇಂದು 

ಸಂಖ್ಯೆ ಹಳೆಯದಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವವರೆಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದವರು 

ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು. "ಕಿಂಕರ'ರು ಏನು ಮಾಡುವವರು? ಬಹುಶ: 

ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾರ್ದಿಕತೆ (51೧06101) ಅವರಲ್ಲಿ ಹಗಲಲ್ಲಿಯೇ 

ಹಿಲಾಲು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಹುಡುಕಾಡಬೇಕೇನೊ! 

ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿಯೂ ರೂಪಿಸಿದ ಮಹಾ 
ಶಿಲ್ಪಿಗಳು-ಮಾಸ್ತಿ, ಬೇಂದ್ರೆ ಶಂಬಾ, ಕಾರಂತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ರಂಗ-ಈ ಪಂಚಭೂತಿಗಳು. ಈ 

ಗುರುವರ್ಯರ ಪ್ರಭಾವ, ಪ್ರೇರಣೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬೋಧನಗಳಿಂದಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ 
ಕಿಂಚಿತ್ತಾದರೂ ಕನ್ನಡದ ಸೇವೆ ಘಟಿಸಿದೆ. ಈ ಐವರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನನ್ಯರು. 
ಒಬ್ಬರಂತೆ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರು, ನಾನು ಅರಿತು ಕೊಂಡ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನ್ನ 
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ವಿಭೂತಿ. ಬಟರ್ಗಗೀನ ಸಾಕ ಅವರದು ಬಿರುಕಿಲ್ಲದ ಬದುಕು. 'ಸಿತಪ್ರಜ್ಞನ 
ಸಕಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಪ್ರೌಢಿಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗ್ಧತೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯದೊಂದಿಗೆ 
ಲಾಲಿತ್ಯ, ತಾತ್ವಿಕತೆಯೊಂದಿಗೆ. 'ನಿಸ್ಟ ಎಹತೆ, ವೃ ದೃತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಯುವೋತ್ಸಾಹ, 
ಗಾಂಭೀರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮಾಧುರ್ಯ, ಚಾತುರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚಾರಿತ್ರ ್ಯ ಕ್ದ್ವಂದ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾದ 
ಶ್ರೀಮದ್ವಿಭೂತಿ ಮತಸತ್ರವು ಅವರದು. 

ಅಂತಯೇ ಅಂಬಿಕಾತನಯ ದತ್ತರು ಅವರನ್ನು ಹೀಗೆ-ಕೆಂಡಿದು ಸ್ನ ಎ 

“ನೀನು ಒಂದೇ ಬೆಳಕು 

ನಾನು ಹಲು ಬಣ್ಣ 

ನಾನು ಬೆಳೆಯುವ. ತಮ್ಮ 

ನೀನು ಬೆಳೆದಣ್ಣ! [6 

“ತಾಯಿನುಡಿ' 
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ಕೃಷ್ಣರಾಯರಿಗೆ ಭಾಷ್ಟಾಂಜಲಿ 

ಅ.ನ.ಕೃ. ಅಮರರಾದರು. ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಗೆದವರು ಈಗ 

ಕೇವಲ ಯಶ:ಕಾಯದಿಂದ ಉಳಿದು "ನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮೃತ್ಯುಂಜ ಯಕಾದಕಿ; 

ಎ 

ಸೊಬಗು ಸೌರಭ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಹುಲುಸಾದ ಹಸಿರಾದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನ! 
ಸವಿಯಲು ಸಿಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೈವಸಂಕಲ್ಪ ಬೇರೆಯದೇ ಇತ್ತು. 

ಅವರ ಕೊನೆಯ ಸನ್ಮಾನ 

ರಾಯರು ಬೇನೆಬಿದ್ದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಿನಲ್ಲಿ ಉಪಚಾರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವಾರ್ತೆಯೇ 
ಕನ್ನಡ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದಂತೆ ಇತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರ ದೇಹಪ್ಪಕ್ಟತಿ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ 

ಚಂದನದ ಕೊರಡಿನಂತೆ ಸವೆದ ಜೀವ ಸೆ ಸೊರಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗೋಮಂತಕದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯವಾಗಿ 

ಆಚರಿಸಿದ ಅವರ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೇ ಅವರು ಅಸ್ವಾಸ್ಥ ದ ಮೂಲಕ ಉಪ ಪಸ್ಥಿತಂದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಆಗಲೇ ಕಾಲನ ಕರಾಳ ಛಾಯೆ ಅವರನ್ನು ಕವಿದಂತೆ ದೇವರಿಲ್ಲದೆ ಅಂದು ತೇರು ಎಳೆದಾಯಿತು. 

ಅವರ ಗುಣಗೌರವದ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಸ್ಮಾ ರಕ ಗ್ರಂಥ "ರಸಚೇತನ' ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. 

ಸರಕಾರ ಮಲಗಿತ್ತೆ? 

ಈಗ ಅನಿಸುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವೂ, ಕಾಲೋಚಿತವೂ ಆಯಿತು. ಮೈಸೂರು 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ರಾಯರನ್ನು ಡಾಕ್ಟರೇಟು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿತು. ಅಲ್ಲ ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು 
ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ಅದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಾಗಲಿ ಭಾರತ ಸರಕಾರವಾಗಲಿ 

ರಾಯರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಚ್ಚ ಹರೆಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟಗಾರರಿಗೆ 

ಸಿನೇಮಾ ನಟನಟಿಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕೊಡಲು ಅತುರ ಪಡುವ ನಮ್ಮ ಗುಣಗ್ರಾಹಿಯಾದ ಘನಸರಕಾರ 

ರಾಯರನ್ನು ಗೌರಿವಿಸಲು ಅದೇಕೊ ನಿಧಾನಿಸಿತು. ಅ.ನ.ಕೃ. ಕನ್ನಡ ರಸಿಕ ಜನತೆಯ ಹೃದಯ 

ಸಾಗರವನ್ನು ಉಕ್ಕೇರಿಸುವ ಚಂದ್ರನಂತಿದ್ದರು. ಡಾ: ಕಾರಂತರಿಗೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಅವರಿಗೂ 

ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ದೊರೆಯಬೇಕಿತ್ತು, ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಅಂದಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಲೋಕದ 

ವ್ರ "ದೊರೆಗೆ ಆದ ಹಾನಿ ಏನೂ ಅಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಾ ಕಚೌಮನೆಕದು ಕೃತಜ್ಞ ಕನ್ನಡ ಕುಲ 

ರಾಯರನ್ನು ಎಂದೋ ತಮ್ಮ ಎದೆಯ "ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಗಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿದೆ. 

"ಅನಕೃ' ಮೇರು ಆದರ್ಶ 

ಕಾದಂಬರಿಯ ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಳಗನಾಥರ ನಂತರ ನಿರಂಕುಶ ಪ್ರಭುತ್ವದಿಂದ ಮೆರೆದ 

ಕಲಾವಿದರು ರಾಯರೊಬ್ಬರೇ. ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಕೃರ ಕೆ ಹಿಡಿಯುವವರು ಯಾರೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಕೈ ಹಿಡಿಯದವರೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ “ವ್ಯಾಸೋಚ್ಚಿಷ್ಟಂ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ” ಎಂದಂತೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ 

ಎಲ್ಲ ತರುಣ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ರಾಯರು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ 

ಹಾದಿಯನು  ತುಳಿದವರೇ ಸರಿ. ಅ ನ ಕೃ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ಲಲಿತ ಲೇಖನದ ಶಕಪುರುಷರು. 

ಕಥಾ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಪಾತ್ರ ನಿರೂಪಣೆ, ಶೃಂಗಾರ, ಮಾನವತಾವಾದ, ಸರಸ ಸಂಭಾಷಣೆ, 

"ಹೊಸ ಸುಗ್ಗಿ' ಅವರ ಕೊನೆಯ ಕೃತಿಯ ಹೆಸರು. ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಈ ಸುಗಿಯ 

ಡ 
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ಆದರ್ಶದತ್ತ ತುಡಿಯುವ ವಾಸ್ತ ಸ್ತವತೆಯ ಮಿಡಿತ, ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುವ ಆಧುನಿಕತೆ, 

ಅಪರಂಜಿಯಂಥ ಕನ್ನಡ ವಾಗ್ಟೋರಣೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯರ ಗೆರೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ 

ಎಲ್ಲರೂ ಗೀರಿದವರೆ. ಅವರ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದ ನವ್ಕ ಲೇಖಕರೂ ಅವರ ಗರಡಿಯನ್ನು 

ಹೊಕ್ಕು ಅವರ ಗಾರುಡಿಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾ ಕೂಟ ಬಂದವರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾರ್ವಭೌಮರು 

ಪ್ರೇಮಚಂದನಂತೆ, ನಾ.ಸಿ. ಫಡಕೆಯಂತೆ ರಾಯರ ಕಾದಂಬರಿಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂದು ಅಪಾರ 

ಪ್ರಪಂಚ. ಬಾಳಿನ ಎಲ್ಲ ಸ್ತರಗಳ ಗಾತ್ರಗಳೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೂ ಪ್ರಕೃತಿ-ವಿಕೃತಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಿನನಲಿದಾಡುತ್ತವೆ, 

ನರಳಾಡುತ್ತವೆ, ನಡೆದಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾದಂಬರಿಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ರಾಯರೇ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮರು. 

ಸಾಹಿತ್ಯ ರತ್ನರು. ಅವರ ಬಾಳಿನ ಉದಯ ರಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗಕ್ಕೆ ಅದೇ ಕ್ಷಿತಿಜ. 

ಕಾರಂತರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೃಷ್ಣರಾಯರಷ್ಟು ಬಹುಶ್ರುತರು, ವಿವಿಧ ಕಲಾ ರಸಿಕರು, ದೇಶ 

ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಪಡೆದವರು, ಮಾನವ್ಕದ ಉಪಾಸಕರು-ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಿರಳ. 

ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ವೀರಶೈವ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ರಾಜಕೀಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ 

ಹಡಿದು "ಸಂಜೆಗತ್ತಲಿ”ನಿಂದ "ನಗ್ನಸತ್ಯ'' ದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ವಿಶ್ವತೋಮುಖ 

ಪ್ರತಿಭೆ ರಾಯರದು. 

ಅಶ್ರುತರ್ಪಣ 

ಬಿಸಿ ರಕ್ತದ ಉರುಬಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಾವುಟವೆತ್ತಿ ರಣಕಹಳೆಯೂದಿ 

ಫಾಸಿಗೊಳಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲರೂ ರಾಯರ ಅಂತ್ರ [ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕಣ್ಣೀರ ತರ್ಪಣೆ 

ನೀಡಿದವರೇ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ರಾಯರ. ಬದುಕಿನ ಸಾಫಲ್ಯ ವಿದೆ. ಬಣ ಮುಗುಳುನಗೆಯಿಂದ 

ಕೊನೆಯ ಉಸಿರೆಳೆದರು. ಅದರೆ ಸಾವಿರಾರು ಶೋಕತಪ್ತ ಪ್ರಶಂಸಕರ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟುವಂಥ 
ಬಿಕ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಾವಿರದ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು. 

ಕನ್ನಡದ ಬಂಟ 

“ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು” ಎಂದು ಹಾಡಿ: ಕನವರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ 
ಜೀವದ ಬೆನ್ನಿಗೇ ತನ್ನ ಲೇಖಣೆಯ ಲಾವಣ್ಯದಿಂದ, ಉದ್ದಾಮ ವಾಗ್ಮಿತೆಯಿಂದ, ಉನ್ನತ 
ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ. ಉದಾತ್ತ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ, ಉಜ್ಜಲ ಸೇವೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಉಜರ ರಸಿಕತೆಯಿಂದ 
ಅಂಥ ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ. ನಾಡನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹಗಲಿರುಳೂ ಹೆಣಗಿದ ಈ ಎಂಟೆದೆಯ :ಬಂಟನೂ 
ನಮ ಒನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದನು. 

ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಂಗದ ಧೀರೋದಾತ್ತ ನಾಯಕರು ತೆರೆಯಮರೆಗೆ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 
ದೀಪಗಳು” ಮಂದವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಅವು. ಆರಲಿ ಬಿಡಲಿ. ಇಂದು. ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಯಕನಿಗೆ ನಮ್ಮ 
ಕಂಬನಿಗಳ ಆರತಿಯನ್ನೆತ್ತಿ"' ನೆನಪಿನ ನಿತ್ಯ ನಂದಾದೀಪವನ್ನು ಉರಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಹ 

"ಜನಸೇವಕ' ಜುಲೈ ೨೧, ೧೯೭೧ 
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ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ 

“ನಿಮ್ಮ ಬಗೆಗೆ “ಕಸ್ತೂರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು "ಕಸ್ತೂರಿ'ಯ 
೧೦೨೦ನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಗಾಗಿ, ಡಿಸೆಂಬರ ೧ಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಸಂಚಿಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ 

ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಿವರಗಳು ಬೇಕು. ದಯಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ, ನವೆಂಬರ್ ೧೬ 

ರೊಳಗೆ ನನ್ನ ಲೇಖ “ಕಸ್ತೂರಿ'ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು”. 

“ನಾನು: ನವಂಬರ. ಕೊನೆಗೆ - ಅಂಕೋಲೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದೇನೆ. ಏಶಿಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿನ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ. ಆಗ ಮುಖತಃ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾತನಾಡೋಣ?” 

“ನನ್ನ ಪತ್ರ ನೀವು ಪೂರ್ತಿ ಓದಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಲೇಖ ನವೆಂಬರ ೧೬ ರೊಳಗೆ ಬರೆದು 
ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ....'' 

“ಅದು ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಹಾಗೆ ಬರೆದದ್ದು. ನನ್ನ ಕುರಿತು ಇಂಥ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಶಂಸೆ 
ನ್ 

ಅಥವಾ ಪಸಿದಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರಿಂದ ಆ ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ನನಗೆ ಅಡಿಯಿಲ್ಲ....'' 
ಧು ಇ ಗ ಎ ಇ 

ಇದೊಂದು ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ತುಣುಕು. ನಾನು ಹತಪ್ರಭನಾದೆನು. ತಮ್ಮ ಯತ್ ಕಿಂಚಿತ್ 
“ಜನತಾ ಜನಾರ್ಧನನ ಸೇವೆ'”” ಸಾಕಷ್ಟು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಪಿಸಿ ಬಂದಿಲ್ಲವೆಂದು ಕೊಶಗುವವರು, 
ಕೆರಳುವವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ. ಆದರೆ "ಕಸ್ತೂರಿ'ಯಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ಅಗ್ರಗಣ್ಯ 
ಪತ್ರಿಕೆಯವರ ಪರವಾಗಿ ಬಿನ್ನವಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರದು ಒಟ್ಟು 

ಹಟಮಾರಿಯಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪರಾಜ್ಮುಖವೃತ್ತಿ!. 

ಕೊನೆಗೂ ನಾನು "ಕಸ್ತೂರಿ'ಯ ಸಂಪಾದಕರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ದೇಸಾಯಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ 

ಬರೆಯಿಸಿ ಹಾಕಿಸಿದೆ. ಅವರ ದಾಕ್ಷಿ ಣ್ಕ ಮೀರುವದು ಇವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಯಿತು. ಲೇಖಕ್ಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು 

ಒದಗಿಸಲು ದೇಸಾಯಿಯವರು ಒಪ್ಪಿದರು. 

ಅಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಭೆಟ್ಟಿಯಾದೆ. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ತಮ್ಮ ನಿಷ್ಕಪಟ ನಗೆ ಸೂಸಿ 
ಅಂದರು: “ಬಾ, ಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದರೆ ಕೇಳು. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ 
ಬರೆ. ಬಣ್ಣನೆ ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆ ಏನೂ ಬರಕೂಡದು.'' ಹಿಂದೆ ಹದಿನಾರನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ವಜ್ರಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಳಿದ ಒಲಿವರ್ ಕ್ರಾಂವೆಲ್ 

ತನ್ನ ಚಿತ್ರಕಾರನಿಗೆ ಮಾಡಿದ ತಾಕೀತು ನೆನಪಾಯಿತು: ''7೩1! 110 ೩5 1 ೩17, ೫/೩5 ೩೧6 ೩1." 

(ನನ್ನನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸು. ಮೋರೆಯ ಮೇಲಿನ ಗಂಟು ಗುಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ!) 

ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರದು ಕ್ರಾಂವೆಲ್ನಂಥದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಬುದ್ದಿ. ಆದರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ 

ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ. ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧದಲ್ಲಿ, ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ, 

ಸಂಘಟನೆಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ಮುಂಬಯಿ ಮುನಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಶನ್ನಿನಲ್ಲಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ - 

ನಾವಿಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರ ಪರವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಶ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆ 
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್ಯ ತ “ಗೆ ಅರ ಕೃ ಕಾಗ ಧೃಹದಿ 

ವಾದಿಸುವಲ್ಲಿ ರೈತರ ಪ್ರಚಂಡ ಚಳವಳಿಗಾಗಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಷುರನೋ ನಿಗಹಿಯೋ, 
ಅತ್ತ | ಫಿ ಅ. ಇತತ ಕಾ ಹೊತ ಸೌ ಎ ಪ್ ಇ ಡ್ 

'ಗ್ರಹಿಯೋ, ಖಾಸಗೀ ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ, ಸರಳ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಲ್ಲ, ಆತಿಥ್ಕ ಸತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷ 

ಜ್! ಈ ಹ ದಾ ಇ . ಫಾ! ಕ್ 

ಇಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಲ್ಲಾಪದಲ್ಲಿ ಸೊಂಪಾಗಿ ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುವದರಲ್ಲಿ, ಬಡವರ, ದಲಿತರ, 
೧೧೨ ವ ೧ 
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ದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಒಕ್ಕಲು, ಹಳ್ಳೇರ, ಅಗೇರ, ಮುಕ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಹಿಂದುಳಿದವರ ದುಃಖಗಳನ್ನು 

ಕೇಳಿ ಕರಗುವದರಲ್ಲಿ,. ಯಾವದೇ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ 

ನಾಗರಿಕನೊಂದಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಗನೊಂದಿಗೂ ಸಂಗಾತಿಯ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ನಗೆಮೊಗದಿಂದ ಬೆನ್ನು 

ಚಪ್ಪರಿಸಿ ಓರಿಗೆಯ ಸರಿಕನಂತೆ ""ಮೇಳದಾಳಾ”'ಗಿ ಸೇರುವದರಲ್ಲಿ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ 

ಸೇಹಮಯರು, ನಿರಾಡಂಬರ ನಿಃಸಂಕೋಚ ಸರಳ ಜೀವಿಗಳು, ಅಂತಃಕರಣಶೀಲರು. 

ತ್ರೆ 

-೪೦ರ ದಶಕವದು. ಒಂದು ಮಧ್ಯ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾಡುಮಾಸ್ಕೇರಿಯ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ರೈತರ 

ಪ್ರಚಂಡ ಸಭೆ. ದೇಸಾಯರು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಗೆ ಸೊಲ್ಲು ಕೂಗಿದರು. “ಜಯವಾಗಲಿ! 

ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಒಕ್ಕಲ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕೊರಳ ಕೂಗು ಮೊಳಗಿ ಆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಾರ್ಮೊಳಗಿತು. ಆದರೂ ಅವರ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಡಂಬರವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕ 

ನಟನೆಯ ನಯನುಣುಪೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಒಕ್ಕಲರು ಮೂಲತಃ ವರ್ಗದಾರರು. ಒಂದು ದುರ್ಡಿನದಲ್ಲಿ 

ಅವರೇ ಗೇಣಿದಾರರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಪರಾಧೀನರಾಗಿ. ಪರಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಬಲಿ 

ಸುರಿದು ತಮ್ಮ ನೆತ್ತರು ಬೆವರು ಬತ್ತಿಸಿ ಒಡೆಯರಿಗೆ ಹಾಲಕ್ಕಿ ಉಣಿಸುವಂತಾಗಿದೆ.. ಈ 

ಹೃದಯದ್ರಾವಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೇರವಾದ ಬಳಕೆಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಅರುಹುತ್ತ 

ಹೋದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಭಾವುಕ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದೀಷನೆಯಾಸಿತ್ತು. 

ಪ್ರತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಇಂಥ ನೂರಾರು ರೈತ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆ ತುದಿಯಿಂದ 
ಈ ತುದಿಯವರೆಗೂ ನೆರೆಯಿಸುವರು. ಅದೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ತಾಲೂಕ ಕಚೇರಿಯ ಇದುರಿಗೇ.. 
ಸಭೆಯ ಕೊನೆಗೆ ರಮ್ಯ ಭೀಷಣವಾದ ಹಿಲಾಲುಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆ ರೈತ ಕೂಟದ, ಸಮಾಜವಾದದ! 

ಸೊಲ್ಲು ಕೂಗುತ್ತ ಹೊರಡುವದು ಒಂದು ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ ತಂತ್ರ. ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ರೈತರ! 

ಪಾಲಿಗೆ ದೇಸಾಯಿ ದೇವತಾ ಪುರುಷ. ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡರೆ, ಕಾಲ ಕೆರ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ರೈತರು: 
ಅವರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈಜೋಡಿಸುವರು. ದೇಸಾಯರ “ನಾಮದ ಬಲ'ಕ್ಕೆ ಯಾವ ಒಕ್ಕಲ; 
ಕೊಪ್ಪವೂ ತನ್ನ ಎದೆಯನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವದು. 

ಕೊಪೆನ್ಹೆಗನ್ನ ಕಡಲ: ಕೆಲಸಗಾರರ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮುಗಿದು ಅಂ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಸನ್ಮಾನಾರ್ಥವಾಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಸರಕಾರದ ದೊಡ್ಡ ಮೇಜವಾನಿ. ದೇಸಾಯರು 
ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮೇಜವಾನಿ ಮುಗಿದೊಡನೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮೇನೂ-ಕಾರ್ಡು (ಭಕ್ಷ್ಯಭೋಜ್ಯಗಳ ಸೂಚಿಪತ್ರ)ಗಳ ಮೇ 
ಓಗೂಬ್ಬರು ಸಹಿ ಹಾಕಿ ತಮ್ಮ ನೆನಪಿನ ದ್ಯೋತಕವನ್ನು ಕೊಡಕೊಳ್ಳುವದೊಂದು ಸ್ನೇ 
ಸಂಪ್ರದಾಯ. ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿನ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರು 
ಇದು ಯಾವ ಭಾಷೆ? ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾದ ಅಕ್ಷರ! ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಬೇಡುವವರೇ 

ಕ್ಸ 
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ಸಹಿಯ ಜತೆಗೆ "“ಕನ್ನಡ'” ಶಬ್ದವನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಬೇಡಿ ಬರೆಯಿಸಿಕೊಂಡರು. 
ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಈ ಸ್ವಭಾಷಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಕಂಡು ಉತ್ತೇಜಿತರಾಗಿ ಪರಿಷತ್ತಿಗೆ 

ಹೋದ ಬಂಗಾಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಬಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದರು. “ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ 
ಮೆಚ್ಚಿದೆ.'-ಎಂದರು ಆ ಗೆಳೆಯರು. "ಹೊಸ ವಿಚಾರಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ತಾಯ್ನಾಡು ತಾಯ್ನುಡಿಯ 
ಅಭಿಮಾನವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ'' ಎಂದರು ಮಿತಭಾಷಿಗಳಾದ ದಿನಕರರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೀಚಿದರೆ 
ಅದೇ ಶ್ರೀಗಂಧವೆಂದು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡಿ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

-ಇನ್ನೂ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ. ಸರ್ ಸ್ಟಾಫರ್ಡ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕೂಲಿಕಾರ ಪಕ್ಷದ ಧುರೀಣ. 

ಅಂದಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ದಿನಕರ ದೇಸಾಯರು ಅವರನ್ನು ಭೇಟ್ಟಿಯಾಗಿ 

ಲಿವರ್ಪೂಲ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಗೋ, ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ಮುಂತಾದ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಭಾರತೀಯ 

ನಾವಿಕರಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ವಸತಿಗೃಹಗಳೆಂಬ ನರಕ ಕೂಪಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರಿಕೊಂಡರು. 

ಇಂಗ್ಲಂಡಿನಲ್ಲಿ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ ಬರೇ ೪೦ ದಿನ ಇದ್ದರೂ (೧೯೪೫) ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಪ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರನ್ನು ಗೋಳಾಡಿಸುವ, ಕೋಣೆ, ಹಾಸಿಗೆ, 

ದೀಪ, ಅಡಿಗೆಯ ಪಾತ್ರೆ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಅಸಹ್ಯ ಕೊಳೆ, ಕೊಳಚೆ ಹೊಲಸು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ 

ಬಗೆಗೆ ಫೋಟೋ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ ಸಹಿತವಾಗಿ, ವಿಶದವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕ್ರಿಪ್ಸರ ಕಣ್ಣು 

ತೆರೆಯಿತು. ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರೆಯಿತು. 

ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರಂಥ ಬಹುಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ ದುರ್ಲಭವಾಗಿಯೇ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರು 

ರೈತ ಕೂಲಿಕಾರ ಸಂಘಟಕರು, ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು; ಶಿಕ್ಷಣವೇತ್ತರು, ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಸಾರಕರು; 

ಅವರು ರಾಜಕಾರಣಿ; ಅವರು ಕವಿ, ಜನಬಳಕೆಯ ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ದೇಸಾಯಿಯವರ 

ಕವನಗಳನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಹಾಡುಗಳಂತೆ ಒಕ್ಕಲ ಮಕ್ಕಳು ಗುಮಟೆಯ ಪಾಂಗಿನೊಂದಿಗೆ ಕೊಪ್ಪ 

ಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾಂವಕಡೆಯ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು 

ನಾಗಪಂಚಮಿಗೆ ಹೆಂಗಳೆಯರು ಹಾಡಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ಶ್ರೀ ಆನಂದ ವರ್ಟಿಯವರು 

ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ೧೯ ೦೯ ಸಪ್ಟೆಂಬರ ೧೦ನೆಯ ದಿನ ಅಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. 

ಮೂಲ ಮನೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂತರವಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊಂಡದಕ್ಕಲ ದೇಸಾಯಿ ಮನೆತನದ್ದು. 

ಇವರ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. 

ದೇಸಾಯಿಯವರ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಲಗೇರಿ, ಅಂಕೋಲೆ, ಕಾರವಾರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು 

ಮತ್ತು ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ೧೯೩೧ ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿ.ಎ. ಪಾಸು 

ಆದರು. ಇಡಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ಸರ್ವಪ್ರಥಮರಾದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಕಾಂಡಿ ಪಾರಿತೋಷಕವು ದೊರಕಿತು. ಮುಂದೆ 

ಮುಂಬಯಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅವರು ಎಂ.ಎ. ಪಾಸಾದರು. ಅದೂ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ. 

ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. ಪಾಸು ಮಾಡಿದರು-೧೯೩೪ ರಲ್ಲಿ 



ಲಲ ಸಿರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕಲಿಯುವಾಗ ದಿ. ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು 

ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರರು. ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಸ್. ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಇವರ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು. ಆಗಲೂ ರಾಜಕಾರಣ 

ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಗಳಷ್ಟೇ ಹಳಗನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ. ೧೯೨೩ 

ರಲ್ಲಿಯೇ ಧಾರವಾಡದ ಶಂಕರ ಪುಸ್ತಕ ಭಾಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಿ.ಎಂ. ಶ್ರೀ, ಯವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 

'ಗೀತ'ಗಳನ್ನು ಕಂಡರು, ಕೊಂಡರು. ತಾವೂ ಕವನಿಸತೊಡಗಿದರು. ತರುಣ ದಿನಕರನ ಕವನ 

ಕಿರಣಗಳು ಆಗಲೇ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರ ಕಣ್ಣನ್ನೂ ಸೆಳೆದವು. ಕಾಲೇಜು ಕವಿಗಳ ಕವಿತಾ ಸಂಕಲನವನ್ನು 
ಪ್ರೊ. ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯನವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು - ೪ ಕವನಗಳು 

ದೇಸಾಯಿಯವರದೇ ಇದ್ದವು ! ಅಂದಿನಿಂದ "ಕಾನಡಾಧುರೀಣ', "ಕಾನಡಾವೃತ್ತ', "ಜಯಕರ್ನಾಟಕ' 

ಮುಂತಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕರರ ಕವನಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಶತ್ತಿದವು. ಸಂಗ್ರಹ ಹೊರಡುವ 

ಮುಂಜೆಯೆ ಹಿರಿಯ ಕವಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಾದವರಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಮೊದಲಿಗರೆನ್ನಬಹುದು. 

ದಿನಕರ ದೊಸಾಯಿಯವರು ೧೯೩೫ರಲ್ಲಿಯೇ ಸರ್ವಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು 

ಜೀವ ಸದಸ್ಮರಾಗಿ ಸೇರಿದರು. ಈಗ ಅವರು ಈ ಮಹಾಸಂಸೆ ಬಯ ಮುಂಬೈ ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. 

ಸಚ್ಛೀಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲು ದೇಸಾಯರಿಗೆ ಗುರುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ 
ಕಾರ್ಮಿಕ ಆಂದೋಲನದ ಜನಕರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ದಿ.ಎನ್.ಎಂ. ಜೋಶಿಯವರು. ಅವರು ಸರ್ವಂಟ್ಸ್ 
ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊಸೈಟಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. 

೧೯೩೬ ರಲ್ಲಿ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಮುಂಬಯಿಯ "ಸೀಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್, (ಕಡಲ 
ಕೆಲಸಗಾರರ ಸಂಘ) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅದರ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 
೯೬೨ರ, ತನಕ ಈ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ದೇಸಾಯಿಯವರ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವಿತ್ತು. ಇಂದು ಈ 

ಯೂನಿಯನ್ನು ಏಶಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ 
ಈ ಸಂಘದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ಕಟ್ಟಡವಿದೆ. ಈ ಸಂಘದ ಪರವಾಗಿ ೧೯೪೫ರಲ್ಲಿ ಕೊಪೆನ್ಹೆಗನ್ 
(ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ)ದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೧೯೪೬ರಲ್ಲಿ ಸೀಟಲ್ (ಅಮೇರಿಕಾ)ದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ 
ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶಗಗಳಿಗೆ ದಿನಕರರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದರು. 

ಮುಂಬಯಿ ಪ್ರಾಂತದ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾಂ ಗೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ 
ದೇಸಾಯರು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂದ ಮಜದೂರ ಸಭೆಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ 
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ದುಡಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಸ 
ಅನೇಕ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಮಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಬಯಿ ಇಸು 
ಕಾರ್ಬೋರೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ೧೯೪೮ರಿಂದ ೧೯೬೧ರ ತನಕ ೧೩ ವರ್ಷ ಇವರು ಸದಸ ಟೂತ್ 
ಮುಂಬಯಿ ಪೋರ್ಟ್ ಟ ಪ್ರಿಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಸ್ತರಾಗಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ 8ಲಸಮಾಣದರು; 

೧೯೪೦ರಲ್ಲಿ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯರು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತ ಚಳವಳಿಯ ರಣಕಹಳೆ 
ಊದಿದರು. ಕರಾವಳಿಯ ಗುಂಟ "ಬೇಣದ. ಬೆಂಕಿ'ಯಂತೆ ರೈತರ ಅಂದೋಲನ ಹಬ್ಬಿತು. 

ದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ದಿನಕರರನ್ನು ಮುಂಬಯಿ ಸರಕಾರವು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬರದಂತೆ ಕಪ್ಪಟ್ಟಣೆ ಡೇತ್ 
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ಆ ಸ್ಥಾನಬದತೆಯ ರಾಹುಗಹಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಬಂದ ದಿನಕರನನ್ನು ಅಂಕೋ ಹ 

ರೈತರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೆಗಲಿಗೆ ಏರಿಸಿ ಮಹಾ ಸಂಭ್ರಮದ ಮೆರಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಾ ಸಿ 

೧೯೫೩ರಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ದಿನಕರರೇ ಚೇರ್ಮನ್. 

ಇಂದು ಈ ಟ್ರಸ್ಟು ೧೧ ರ ಮತೆ ಶಾಲೆಗಳನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲನ್ನೂ 

ಎರಡು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನೂ ಒ ಒಂದು ಬಡ ವಿದಾ ಸಟ ಪ ಊಟದ ಹಾಸ್ಟೇಲನ್ನೂ 

ಒಂದು ಹಿನ ನ ವಸಾಹತನ್ನೂ ಸ್ಟಾ ತ್ತಿದೆ. “ಜನಸೇವಕ 'ವೆಂಬ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಪರ 

ವಾ ರಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇದು ಹೊಡಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಟ್ರಶ್ಟಿನದೊಂದು ಭನಿಕಾಂಸಾವು ಇದೆ. ಇದುವರೆಗೆ 

ಟ್ರಸ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಿಧಿಯನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. “ಭೂಪತಿಯು ಕವಿಯಾಗಿ ಕವಿ 

ಚಮೂಪತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದ' ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಸೋಜಿಗವೇ? 

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಆರಂಭದಿಂದಲೂ 
ತುಂಬ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ೧೯೫೪ ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು 

ಭಾಷಾನುಗುಣ ಪ್ರಾಂತರಚನಾ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ರಚಿಸಿದ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 

ದೇಸಾಯಿಯವರೂ ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಬರೆ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ, ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಬರೆಯುವ 

ಕೆಲಸವನ್ನು ದೇಸಾ ಎಯಿಯವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ದೇಶದೊಳಗಿನ ಸಮಾಜವಾದೀ ಆಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿರೋಧೀ ಪಕ್ಷವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಾರದೆಂದು 

ಅವರ ದೃಢವಾದ ನಂಬಿಗೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಜನತೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಅಸ್ತಿವಾರವೆಂದವರು 

ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದುವರೆಗೆ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ನಾಲ್ಕು ಕವನಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, (೧) 

ಕವನ ಸಂಗ್ರಹ. (೨) ಹೂ ಗೊಂಚಲು, (ಒ) ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯಗಳು, ಮತ್ತು (೪) ಮಕ್ಕಳ ಗೀತಗಳು. 

೧೯೫೮ರ ನಂತರ ಬರೆದ. ಕವನಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ 

ಕವಿತೆಗಳಲ್ಲದೆ ದಿನಕರರು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಕವನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಹುರಿಗಾಳಿನಂಥ "ಚುಟುಕ'ಗಳ 

ಅಪ್ರತಿಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು ಬರೆದ ಚುಟುಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 

೨,೮೦೦ ಆಗಬಹುದು! ಈ ಚುಟುಕುಗಳು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ, ವಿಶೇಷ 

ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಅಲಂಕಾರಗಳಾಗಿವೆ. ಮಾದರಿಃ 

ಇಲ್ಲುಂಟು ತರತರದ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ 

ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ, ಕತ್ತೆ ಹುಲಿ, ನಾಯಿ ಮೊಲ ಜೀಯ. 

ಮತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಉಂಟು 

ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಒಂದೊಂದು ಬೀಳುವುದು ಗಂಟು!'' 

ಕಳೆದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸಮ್ಮೇಲನದಲ್ಲಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಅಧಕ್ಷರಾದ ಡಾ ಜಿ.ಎಸ್. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರು ದಿನಕರ 



೪೬ ಣ್ 

ದೇಸಾಯಿಯವರ ಈ ಕಾವಪಕಾರದ ಕುರಿತು ಅಧಿಕಾರ ವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದರು- “ಶ್ರೀ 

ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಚುಟುಕಗಳು ಯಾರ ಕಣ್ಣನ್ನಾದರೂ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಭಾಷೆಯ ಹದ, 

ಮಾತಿನ ಮೊನಚು, ಧ್ವನಿಯ ಕೊಂಕು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 

ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಕ್ತಕಗಳು ಎಂದೂ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಂತಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಮುಕ್ತಕ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು 

ಬೆಳೆಯಿಸಿದ ಶೇರ್ತಿ ಶ್ರೀ ದೇಸಾಯಿಯವರಿಗೆ ಸಲ್ಫುತ್ತದೆ.'' 

ಕವನ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲದೆ ದಿನಕರರು “ನಾ ಕಂಡ ಪಡುವಣ'ವೆಂಬ ಪ್ರವಾಸಾನುಭವದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ. ಕಾರಂತರ "ಅಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮ'ದ ನಂತರ ಇಂಥ ಕೃತಿ ಇದೊಂದೇ ಸರಿ. 

ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಕ ಸಂಘಟನೆ, 

ಶಿಕ್ಷಣ, ಗೇಣಿ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲುಕ್ಕ ಕಾಲದ ಕರ್ನಾಟಕದ 

ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕುರಿತು ಬಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ತಮ್ಮ ಕವಿತೆಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ ವಿಮರ್ಶಕರು ಅವರೇ. ಅವರ ಒಂದು ಕವನ ಸಂಗ್ರಹದ 

ಅವರ ಬಳಿಯ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿದೆನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧದಷ್ಟು 

ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಕಾಟು ಹಾಕಿದ್ದರು. ಏಕೆಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಎರಡನೇ ಅವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು 

ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕು, ಅವು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರು. 

ಆಂಗ್ಲ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಅವರ ನಿತ್ಯ ಪಾಠದ ಕವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈಡನ್ 

ಪೋಪ್ ಪ್ರಭೃತಿಗಳ ಜೀವನವಿಮರ್ಶೆಯ ಕಾವ್ಕ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದ್ಕೆ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನಕರರು 

"ನಿಸರ್ಗ ಕವಿ'ಗಳಲ್ಲ. ಮಾನವ ಜೀವನದ ಚಿಂತನೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯ. ಶೆಲ್ಲಿ, 

ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ಥ್ ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೀಟ್ಸ್ ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯದ ಕೆಲವಂಶ 

ದಿನಕರರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಿದೆ. ನವ್ಯ ಮಹಾಕವಿ ಈಲಿಯಟನ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉತ್ಕವನಗಳಿಗಿಂತ ಅವನು 
ಬೆಕ್ಕಿನ ಕುರಿತು ಬರೆದ ೨೦ ಕವಿತೆಗಳೇ ದಿನಕರರಿಗೆ ಬಹಳ ಸೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು, ಹಿರಿಯರು ಹಿರಿಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರೆದ ಕಾವ್ಯ 
ಹೆಚ್ಚು. ಮಕ್ಕಳದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ಬರೆದಂತೆ ಅನಿಸುವ ಕಾವ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ 
ಪದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಬಯಿ ಸರಕಾರದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದ ಈ ಕವಿ ! 

ದಿನಕರರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಲಾಸಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ತುಂಬ :ಸೊಗಸುಗಾರರು. ಊಟ. ಉಪಾಹಾರ 
ಎಲ್ಲ ರುಚಿಕಟ್ಟಾಗಬೇಕು. ಮನೆ, ಕೋಣೆ, ಮೇಜು, ಕೆಲಸ, ದಿನಚರ್ಯ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿಯೂ ತಿದ್ದಿ 
ತೀಡಿದ ಡಾ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಇಷ್ಟ. ಶಿಸ್ತು, ನಿಯಮ, ನಿಷ್ಠೆ ಬ ಪಾಲನೆ ಇದನ್ನು 
ಅವರು ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಿತರು. ಅಸಡ್ಡಾಳ ಬದುಕು ಅವರಿಗೆ ಅಸ ಸಹ್ಯ ಪದ್ಧತಿ. ಪೂರ್ಹಯೋಜನೆ, 
ಸುವ ವಸ್ಥೆ, ಸಮಯಾನುಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಈ ಚಳವಳಿಗಾರ ಜನಸೇವಕನ ಪಂಚಪ್ರಾಣಗಳು. 
ಡಿ ಆಟೋಪ ಇವರಿಗೆ. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಸೇರದು. “ಹದಿ ಮೂರು 
ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ವಿಧಿ ಮುಗಿದಿತ್ತು!” ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಮಗಳ ಮದುವೆಗೆ 
ಯಾರಿಂದಲೂ ಉಡುಗೊರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸರಲು ಇವರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ!" ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ 
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ಲ್ಲ 

ಕಾ 
ಹೋ ಲಯ ಆದ್ಯಂತ ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಅಲೆದಾಡುವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇವರು ನಿರ್ಲಿಪ್ತರು. 

ಚುನಾವಣೆಯ ಮರುದಿನವೇ ಮುಂಬಯಿಗೆ ತೆರಳಿ ನಿತ್ಯದ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮಗ್ನರು! ೨ 

ಅವರದು ಏಕಾಗ್ರ ವೃತ್ತಿ. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ತನಕ ಮಿಕ್ಕ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ 
ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರರು. ವಿಚಾರವಂತನಂತೆ ಕಾರ್ಯ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಂತೆ ವಿಚಾರ ಇದೇ 

ದಿನಕರ ಕೃತಕೃತ್ಯತೆಯ ಮರ್ಮ. ಹಾಯ್ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗಲೂ ಹಾಗೆಯೇ ! ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 

ಎರಡು ತಿಂಗಳಿರುವಾಗ ಅಭ್ಯಾಸದ ನೆನಪು. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮರಾಗಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರು ! ಮಿಕ್ಕ 

ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಆಟದ ಬಯಲಲ್ಲಿ ಬೋಳು ಬಯಲು ಸುತ್ತುವದರಲ್ಲಿ ! ಶಾಲೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು 

ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಡೆಸ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೆ ಮರುದಿನ 

ಯಾರು ಹೊತ್ತು ತರಬೇಕು?... ಆಟವಿರಲಿ, ಪಾಠವಿರಲಿ, ಊಟವಿರಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪುಟವಿರಲಿ, 

ಆಯಾ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಯಾ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಏಕಾಗ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯ. 

€ 

“ಕಸ್ತೂರಿ” ೧೯೬೬ 
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ತುಂಬು ನಗೆಯ `ನಾನಿಕಾಕಾ' 

ಮೊನ್ನೆ ತಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರ ಎನ್ಕೆಯವರ ಪತ್ರದ ಕೊನೆಗೆ ಈ ಮಾತು ಓದಿದೆ. 

“ಆಗಸ್ಟ್ ೨೯ರಂದಿಗೆ ನಾನು ೭೯ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿ ಸಹಸ್ರ ಚಂದ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ'' 

ಇಂದಿನ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ನವ್ಯ-ಬಂಡಾಯ-ದಲಿತ-ಜನಪರ ನವ್ಯೋತ್ತರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಬಹುರೂಪಿ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದವರೆನ್ನಬಹುದಾದ 

ಹಳೇಮನೆ ಮಂದಿ ನಾವು. ಇಂಥವರಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬರಾದ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಎನ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು. 

ಇದೇ ಅಗಸ್ಟ್ ೨೯ಕ್ಕೆ ಆ೦ರ ಹೊಸ್ತಿಲು ಮೆಟ್ಟಿಲಿದ್ದ ನನಗೂ ಓರಿಗೆಯ ಗೆಳೆಯರು. 

ಈ ಶುಭ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪ್ರಿಯ ಎನ್ಕೆಯವರಿಗೆ ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಇನ್ನೆರಡು ದಶಕಗಳ 
ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವು ಲಭಿಸಲಿ ಎಂದು ನಾನು ಅಂತಃಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಾರೈಸುತ್ತೇನೆ. 

ಎನ್ಕೆಯವರನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಬಹುಶಃ ೫೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ. ದಿನ ಒಂದು 

ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಭೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಪಿ.ಆರ್. 
ಭಾಗವತರೊಂದಿಗೆ ಮಾಳಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ಅವರು ಹೃಸ್ಕೂಲ್ 

ಶಿಕ್ಷಕರು. ಆಗತಾನೆ ಬರೆದಿಟ್ಟ “ಬಿ.ಟಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತ'' ಎಂಬ ಏಕಾಂಕಿಕೆ ನಮಗೆ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಓದಿ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಪುಟ್ಟ ಕೃತಿ ಎನ್ಕೆಯವರ ಬರಹಗಾರಿಕೆಯ ಎಲ್ಲ 

ಸಲ್ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಹಾಸರಸಿಕ ಮಾರ್ಮಿಕತೆ “ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ 
ಚೂಡಾದ್ದಾಂಗ'' ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮನದಣಿ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಹೊರಬಿದ್ದೆವು. 

ನಾನು ಗೋಕರ್ಣದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮಳಲಲ್ಲಿ ತಲೆಹುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿದ್ದವನು. ಅವರು 
ದೂರದ ಧಾರಾನಗರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಉದಿತೋದಿತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿದ್ದವರು. ಎನ್ಕೆ ಸ್ನೇಹ 
ಶೀಲರು. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಭೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಹಳೆಯ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ಒಡನಾಡಿದರು. ಇಂಥವರ 

ಬಗೆಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂತೆ, ಎನ್ಕೆ. 0%0೧/ 57೩78೮] ೩ 111000 ೩೧೮ ೮೪೦೧/ 

17100 & 0[0(107ಅನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನಂತೆ ಪರರ ಬಗೆಯುವ ಸಂಮೋಹನಾಸ್ತ ಪ್ರಯೋಗ 

ಪರಿಣತರು. 

ಗೊಮ್ಮಟನಿಗೆ ಅಂಗಿ 

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಕಾರರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾದರಿ. ಮೃಸೂರ ಕಡೆಗೆ ಕೈಲಾಸಂರದು, 
ಧಾರವಾಡದ ಕಡೆಗೆ ಶ್ರೀರಂಗರದು. ಕೈಲಾಸಂ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಂಬನೆ ವಿಕಟ ಹಾಸ್ಯ ಆಂಗ್ಲ 
ಕನ್ನಡ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ 
ರಾಜಾರಾವ್, ಗುಂಡಣ್ಣ » ಪರ್ವತವಾಣಿ ಪ್ರಭ್ಛತಿಗಳು ಈ ಪಂಥದವರು. ಶ್ರೀರಂಗರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 
ವೈಚಾರಿಕತೆ, ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ, ತೀಕ್ಷ್ಣವಿನೋದ. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮಾರ್ಮಿಕ 
ಅವಿಷ್ಕಾರ. ಇವುಗಳ ನಿರೂಪಣ ಹೆಚ್ಚು. ಈ ಮಾದರಿ ಕೈಲಾಸಂ ಮಾದರಿಯಷ್ಟು ಅನುಕರಣಕ್ಕೆ 
ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಕೆ.ಎಂ. ಮಹಿಷಿ, ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಈ ಮಾದರಿ ಲ 
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ರೂಪಿಸಿದವರು. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿದಹಸರಾದವರು. ಎನ್ನೆಯೊಬರೇ -ಎಂದು -ನನ್ರ ಅನಿಸಿಕೆ. 

ಶ್ರೀರಂಗರೇ ಇವರ ಪ್ರಥಮ ಏಕಾಂಕಿಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿನ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ 
ತನ್ನ ನಾಟಕದೊಂದಿಗೇ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೆಯವರೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು 

ಗ ಪ ಲ್ನ 

ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಆಗಲೆ ಎನ್ಕೆಯವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಮುಖ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಅದೆಂದರೆ 

ಅವರು ಉತ್ತಮ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಅವರ "ಎರಡನೆ ಸಂಬಂಧ' “ವೈನಿ' 
ಇವು ಇನ್ನೂ ೪೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. 

ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಅವರ ಕಾದಂಬರಿ ಅ.ನ.ಕೃ. ಅಥವಾ ಅನಂತರದ 

ಕಾದಂಬರಿಕಾರರ ಜನ ಮನೋರಂಜನೆಯ ರಮ್ಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲ. ಅವರ ಕಲಾತ್ಮಕತೆಗೆ ಕುಂದಿಲ್ಲ. 

ಇದೇ ರೀತಿ ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಆಯಾಮ ಹರಟೆ ಅಥವಾ ಲಲಿತ ಲಘು ನಿಬಂಧ ಲೇಖನ. 

ಅವರ “ಮುಂಗಾಲ ಪುಟಿಗೆ'ಯ ಶೈಲಿ ಓದುಗರನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವಂತಹದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಬೌದ್ಧಿಕ ಇಂಗಿತಜ್ಞತೆಯುಳ್ಳವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಎರಡು ಅನುಭವಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ. ನನ್ನ 

ಶಿಕ್ಷಕ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಸ್ವಯಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ರಸಿಕ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತರು. ಒಮ್ಮೆ ಎನ್ಕೆಯವರ 
ಹರಟೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಆಗ ಒಂದು ವಾಕ್ಕ ಅವರನ್ನು ಪೇಚೀಕರಣಕ್ಕೆ ಗುರಿ 

ಮಾಡಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣವಾದ ಮೇಲೆ ಬಹುಶಃ ಗೊಮ್ಮಟನ ಅಂಗಿಯೇ ಶಾಲೆಯ 

ಸಮವಸ್ತ್ರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. (ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿ ಆ ವಾಕ್ಯ 

ನೆನಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಕ್ಷಮಿಸಿರಿ!) ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಥ ಹೊರಡಿಸಲು ಹೊರಟರು. 

ಗೊಮ್ಮಟ ಗೊತ್ತೇ ? ಆ ವಿಗ್ರಹ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಗಿ ತೊಡಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವಾರು ಬಟ್ಟೆ 

ಬೇಕಾದೀತು? ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಾಗಿತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲೆ. ನಾನು ಆ ಪಾಠದ ವೇಳೆಗೆ ಅವರ 

ಅನುಮತಿಯಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿನ ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದೆ-ನನ್ನ-ದುರ್ದೈವಕ್ಕೆ! ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಡಿಯ 

ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಗೊಂದಲ! ವರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದೊಡನೆ ಕೇಳಿದೆ. “ಏನಿದು? ಸುಮ್ಮನೆ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗೆ 

ಬಿದ್ದಿರಿ! ಗೊಮ್ಮಟನಿಗೆ ಅಂಗಿ ಉಂಟೆ? ಅವರು ಜಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಎನ್ಕೆ ಗೊಮ್ಮಟನಿಗೆ ಅಂಗಿ ತೊಡಿಸಲು 

ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ! ಅಂದರು, ಅವರು ಎನ್ಕೆ ಅವರ ಕುರಿತು ಮರುಕದಿಂದ! ಪುಣ್ಯತ್ಮನಿಗೆ 

ಗೊಮ್ಮಟನಂತೆ ಬತ್ತಲೆ ಅಂಗಿ ಎಂಬುದು ಹೊಳೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ! ನಾನೇ ಒಮ್ಮೆ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ಕಲಿಸುವಾಗ ಎನ್ಕೆಯವರ ಹರಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಿಮತೆಭೇಷಜಂ ಎಂಬ ೩1೬5100 ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 

ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಸಂಕಟ ಪಟ್ಟಿದ್ದುಂಟು! ಮಾರ್ಮಿಕ ವಿನೋದ ಟೀಕೆ ಟಿಪ್ಪಣಿ 

ಪ್ರಸನ್ನ ಗದ್ಯ ಹಾಗೂ ಲೋಕಾನುಭವಗಳಿಂದ ಅವರ ರಚನೆಗಳು ಓಗ್ಗಿನ ಬುಗ್ಗೆಗಳು. 

ಕವಿ ಹೃದಯದ ಎನ್ಕೆ ಸರಸ ಕವಿತಾ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶು ಕವಿಗಳು. ಸದಾ ಪ್ರತ್ಯುತ್ಪನ್ನಮತಿಗಳಾದ 

ಅವರಿಗೆ ಕವಿತ್ವ ನಿರರ್ಗಳ ನೀರು ಹರಿದಂತೆ. ಅರ್ಥ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ರೂಪಕಗಳು ಅಪ್ರತಿಮ 

ಮುದವನ್ನು ಬೀರುತ್ತವೆ. ಅವರ ಹಲವಾರು ಗೀತಗಳು ಸುಶಿಲಾ ಟೇಂಬೆ, ವಿಜಯ ದೇಶಪಾಂಡೆ, 

ಕುಸುಮಾ ದೇಸಾಯಿ ಇವರ ದ್ವನಿ ಮುದ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಕುಮುದಿನ ಹರ್ಚಿಲಕರ, 

ಅನುರಾದಾ ಧಾರೇಶ್ವರ ಅಂಥವರ ಚಿನ್ನದ ಕಂಠದಿಂದ ಬಾನುಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿವೆ. 
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ಅವರು ಪಿ.ಆರ್. ಭಾಗತವತರಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಿದ “ಸ್ವಯಂವರ''ವೆಂಬ ಜಾ: ವಿನೋದಿ ಗೀತರೂಪಕ 

ಹಲವಾರು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಪರವಶಗೊಳಿಸಿದೆ. (ಅದರ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಕುಮ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಲನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.) 

ಅವರ ಈ ಸವ್ಯ ಸಾಚಿ ಅಭಿವ್ಯ ಕ್ತಿಯೇ ಅವರನ್ನು ಒಬ್ಬ ಕವಿಯಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು 

ಅಡ್ಡಿಯಾಯಿತು. ಅಲ್ಪದೆ ವರಕವಿ ಬೇದ್ರೆ ಅವರ ನಿಕಟ ನಿರಂತರ ಸ ಸಹವಾಸವು ಅವರ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ 

ದು. ರೀತಿ 68/7೧೮7 ಆಗಿರಬಹುದು. ಡಾ. ಜ್ವಾನ್ಸನ್ನರಿಗೆ ಬೊಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ದಂತೆ ಆವರು 

ಗೆ ನಾದ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿದ್ದರು. 1೩101೫೮೯1೮ 60೮೦5 ೧0! ಓ1೧೪/ ೩೧೧೦೬! 3 ೮೧೮ 

1$ 701 ೪/೦!೧ 1170೫178 ಎನ್ನಬಹುದು. ಎನ್ಕೆ ಮುಂಬಯಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ 

೧೯೪೭ರ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅದೇ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ರೂಪಕವನ್ನು ಬರೆಯಿಸಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ 

ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ. ಅವರು ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಬಾನುಲಿಗೆ ಬರುವತನಕ 

ನನ್ನ ಅವರ ಭೇಟ್ಟಿಯೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅದೇನೋ ಖುಣಾನುಬಂಧ “ವ್ಯತಿಷಜತಿ ಪದಾರ್ಥನ್ 

ಅಂತರಃ ಕೋಪಿಹೇತು'' ಎಂದಿಲ್ಲವೆ ಭವಭೂತಿ. ನನ್ನದೂ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಅನುಭೂತಿ. 

ಅವರ ಸುದೀರ್ಥವಾದ ಬಾನುಲಿಯ ಸೇವೆಯೇ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ 

ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮುದ್ದಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ 
ಅವರಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ನನ್ನ “ಕಂಪಿನ ಕರೆ' ಎಂಬ ಬೇಂದ್ರೆ 
ಕಾವ್ಯದ ಕುರಿತ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಡಾ. ಗೋಕಾಕರ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯಿಸಬೇಕೆಂದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಬೇಂದ್ರೆಯವರು 

“ನಮ್ಮ ಎನ್ಕೆ ಇದಾನ ಅಂವಾ ಬರೆಯಲಿ. ಅಂವ ಯಾವ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಬರೀತಾನ” ಅಂದರು. 

ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ತೀರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನ ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ 
ಇತಿಹಾಸ ಅತ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ಕೃತಿ (ಅದರ ಹೊಸ ಅವೃತ್ತಿ ಹೊರಡದೆ ಯುಗವಾಯಿತು!). 
ಕುಮಾರಾವ್ಯಾಸನ ಕುರಿತ ಅವರ ವ್ಯಾ ಸಂಗ ಪೂರ್ಣ ಗ್ರಂಥಗಳು ಆ ಬಗೆಯ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ವಾಜ್ಮಯದಲ್ಲಿ 
ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು. ಬಹುಶಃ ಡಾ. ಕೀರ್ತಿನಾಥರ, ಕುಮಾರವಾ ಬಸನ ಕುರಿತು ಬದು ಇಂ 
ಎನ್ಕೆಯವರ ವಾಣಿಯ ನಂತರದೊಳಗಿರಬೇಕು. 

ಎನ್ಕೆಯವರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಿಂದ ಈಗಾಗಲೆ ಯೋಗ್ಯ 
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ನರಗುಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡಭಿಮಾನಿಗಳ 
ಪ್ರಶಂಸೆಯೂ ಲಭಿಸಿದೆ. 

* ಇನ್ನೂ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಂದ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರವಾ ಬಸರ ಕುರಿತು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು 
ಬರೆಯುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಎನ್ಕೆ ತನ್ನ ಪ್ರಕ್ನ ತಿಸಿದ್ದವಾದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೂ 
ಸಾಧಿಸುವರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. 
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ಸಮ್ಯಾಚಿ ಪತಿಭೆ 

ಇಂದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಎನ್ಕೆಯವರ ಸುಳಿದಾಟವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರು 

ಗುಂಪುಗುಳಿಗಳೆಂದೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಂದೂ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಸುದೀರ್ಥ ಸೇವೆಯಿಂದ 

ನಿವೃತ್ತರಾಗುವತನಕವೂ ಅವರು ಪ್ರಚಲಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ದೂರವೇ 
ಉಳಿದರು. ಬಿರುದು ಹೊಗಳಿಸಿ ಹಾಡಿ ದಣಿಯುವ ಜಾಯಮಾನದವರಲ್ಲ 

ಎನ್ಕೆಯವರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಚರಿತ್ರ ಲೇಖನ. ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ, ಗಂಗೂಬಾಯಿ' 
ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂಖಾನ್ ಮುಂತಾದ ಸಂಗೀತ ದಿಗ್ಗಜರ ಕಿರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ಡಾ: ವಿ.ಕೃ. ಗೋಕಾಕರ 

ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸಮೀಚೀನವಾದ "ವಿನಾಯಕ ದರ್ಶನ' ದಂಥ ಉದ್ಧ್ಭೃಂಥ 

ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ದ್ಯೋತಕ. 
6 

"ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ' 
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ಟ್ರ 

ಮುದ್ದಣನ “ಜಸಂ ಹೆರ್ಚಿ ಪರಿಗೆ!' 

ತ ಇತ್ತಾ ಹಾ ಸಾಗ ತಾಗ 

ಹಾಕವಿ ಮುದಣನ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿಯನ್ನು ಇಂದು ಚೆಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ [ 
| ೮. ವ್ರ ್ರ ಆಫ್ಟ ಗ ರೌ 

ಆಚರಿಸುತಲಿದೆ. ವಿಶೇಷತ: ಕವಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನವಾದ, ಜೀವನ ಕ್ಷೇತ್ರವಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ 

ಉಡುಪಿಯ ಮುದಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಅಪೂರ್ವ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ 

ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಡಾ: ಹಾ. ಮಾ. ನಾಯಕ, ಡಾ. ಕೀರ್ತಿನಾಥ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯಂಥ 

ಆಗ್ರಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮುದ್ದಣನ ಬಗೆಗೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಕೌತುಕದ 

ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಮುದ್ದಣ ಕವಿಯ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಅನಾವರಣವು ಪ್ರಾ. ಎಸ್.ವಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ 

ಭಟ್ಟರ ಅಭಯಹಸ್ತದಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಕವಿಯೊಬ್ಬನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕುಲರಸಿಕರು 

ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೂ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿನಂದನೀಯ ಮತ್ತು 

ಅಭಿಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಕವಿಯ ನಿಜ ಹುಟ್ಟು ಎಂದು? 

ಪ್ರಾ. ಹರಿದಾನ ಭಟ್ಟರೇ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಲನವಿರಲಿ, ಕಾರಂತ ಸತ್ಕಾರವಿರಲಿ, ಮುದ್ದಣನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವವಿರಲಿ 

ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಲಶಪ್ರಾಯವಾಗಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿನ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ ಕಾಣಿಸುವದರಲ್ಲಿ 

ಯಾವಾಗಲೂ ಐಶ್ವರ್ಯಶಾಲಿಯೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾರಂಭವೂ ಒಂದು ಸೋಜ್ವಲ ಸಾಕ್ಷಿ. 

ನಿಜವಾಗಿ ಮುದ್ದಣನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಜರುಗಬೇಕಾದದ್ದು-ಅರ್ಥಾತ್ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ 

೧೯೯೪ರಲ್ಲಿ ಹೊರತು ೧೯೭೦ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಕವಿ ಮುದ್ದಣನ ಅವತಾರವಾದದ್ದು 

೧೮೯೪ರಲ್ಲಿ! ೧೮೭೦ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಮುದ್ದಣನಲ್ಲ. ನಂದಳಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಿೀನಾರಾಯಣಪ್ಪನು. 
ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಮುದ್ದಣ ಕವಿಯು ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. (ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಆತ ಈ ಕಾವ್ಯನಾಮವನ್ನು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ 

ಕೊನೆಯ ಪ್ರಗಲ್ಫ ಕೃತಿ “ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ'' ಕಾವ್ಯದೊಂದಿಗೆ?. 

ನಮ್ಮತನವೇ ನಿಜ ಹುಟ್ಟು 

ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಕವಿಗಳ ಮಾತಿರಲಿ, ನಾವು-ನೀವು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಕರು ಹುಟ್ಟಿಬರುವ 
ದಿನಮಿತಿ ಲೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂಪ್ರಜ್ಞೇಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ-ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ 
ದಿನಾಂಕವಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮತನದ ತನ್ನತನದ ಅರಿವಾದಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಜನ್ಮವೆನ್ನಬೇಕು. 
ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕ ಅಥವಾ ಶಾರೀರಿಕ ಹುಟ್ಟು ಕೇವಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಘಟನೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ 
ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಸತ್ಯವಲ್ಲ; ಬರೆ ಅಪ್ತ ವಾಕ್ಕ ಪ್ರಾಮಾಣ್ಯ! ಇನ್ನು ಕವಿಯೋ, ವಿಭೂತಿಯೋ, 
ಮಹಾತ್ಮನೋ ಅದವನ ಮಾತಂತೂ ಬೇರೆಯೇ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಿರಿದು. ಆ 
ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನವೇ ಅವರ ನಿಜವಾದ. ವರ್ಧಂತಿ. 
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ಅಕ್ಷರಶ: ಅಮರ 

ನಂದಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಯುಷ್ಯವೆಲ್ಲ "ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಸ್ತರ''ನಾಗಿ ಕಳೆದು ಉಡುಪಿ ಕುಂದಾಪುರಗಳ 
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಈ "ಕಬ್ಬಿಗರ ಬಲ್ಗಹಂ' ಕೊನೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಪಂಡಿತನಾಗಿ ಸೇವಾ 
ನಿವೃತ್ತನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವನ್ನು ಹಂಪಲವಾಗಿ ಕೈಗೆ ಪಡೆಯದೇ ಹತಾಶ ಹೃದಯಿಯಾಗಿಯೂ 

ಅಧುನಿಕ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಭಾವಲಯವನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ ಈ ಮಹಾಕವಿಯು 

ಕೀಟ್ಸ್ ಕವಿಯಂತೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕ್ಷಯರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಹವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಷರಶಃ 

ಅಮರನಾದನು. 

ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಕ್ಷಿತಿಜ 

ಪೌರಾಣಿಕ ವಸ್ತುವಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಕಥನಕೌಶಲ್ಯದ ಎರಕ ಹಾಕಿ ಮುದ್ದಣನು ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಕಲೋಕಕ್ಕೆ 

ಹೊಸ ಕ್ಷಿತಿಜಗಳನ್ನು ತೆರೆದುಕೊಟ್ಟನು. "ಅದ್ಭುತ ರಾಮಾಯಣ', "ರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ' ಮತ್ತು 
"ರಾಮಾಶ್ವಮೇಧ' ಈ ಮೂರು ಖಂಡಕಾವ್ಯಗಳು ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಜಡ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 

ಒಳಗೊಳ್ಳದೆಯೂ ಜೀವಾಳದ ಸತ್ವವನ್ನು ತಿರುಳುಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹುರುಳು ತುಂಬಿಕೊಡು 
ಅಮೋಘವಾಗಿ ಅರಳಿನಿಂತಿವೆ. ಶಬ್ದ ಚಮತ್ಕೃತಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕವಿಸಮಯ ಅಲಂಕಾರ 

ನಿಬಿಡ ಶೈಲಿ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮೈಯುಂಡ ವಾಗಾಡಂಬರ ಶಬ್ದ ಸರಣ-ಇವೆಲ್ಲ 

ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ “ಶಾಲಾ ಮೇಷ್ಟ್ರಿಯ' ಛಾಪಿನ (500001%185101150) 

ವಿನೋದವೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಿಮ್ಮಿದ್ದರೂ, ಈ ಕವಿಯ ಧ್ವನಿ ಹುಸಿಯಲ್ಲ. ಸತ್ವ ಸಟೆಯಲ್ಲ. ಅವನ 
ಉತ್ತಮತೆಯು ಕನ್ನಡ ರಸ ಸರಸ್ವತಿಯ ಉನ್ನತ ಸಿರಿ ಬೆಡಗಿನೊಂದಿಗೆ ಎರಕವಾದಂತಹದು. 

ಮುದ್ದಣ ಕಾವ್ಕ ಮೇಲ್ಮೆ 

ಕೆಸರಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯನತ್ತ ಒಲಿಯುವಂತೆ ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ, ಘೋರ ಅನಾರೋಗ್ಯ, 

ಹತಾಶೆ, ಭಗ್ನ ಹೃದಯ, ಬಾಳಿನ ಅಸಹಾಯತೆ, ಏಕಾಂತತೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ನರಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ 

ಕಲಿಜೀವ ಅಪೂರ್ವ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸೌಗಂಧಿಕ ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಅರಳಿತು. ಮುದ್ದಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 

ಮನೋರಮೆ ಕನ್ನಡ ವಾಜ್ಮ'ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅಪ್ರತಿಮ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರ. ಅವಳು ಕೇಳುವ ಅನುಕಂಪಿಸುವ 

ಕಥೆಯೊಳಗಿನ ಸೀತೆಯ ಪಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಸಜೀವ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವ ಅಕ್ಷಯ ಕಲಾಕೃತಿ. 

ತನ್ನ ಹೆಸರು ಮರೆಯಿಸಿ ನಂದಳಿಕೆಯ ಲಕ್ಷಿ ಟೋನಾರಾಯಣನು ಮೆರೆಯಿಸಿದ ಈ ಕಾವ್ಯಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 

ಆತ ಒಂದು ರೀತಿ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಪುನರ್ಜನ್ಮವನ್ನೇ ಪಡೆದನು. 

ಇದ್ದದ್ದು ಮರೆಯೋಣ 

ಇಲ್ಲದ್ದು ತೆರೆಯೋಣ 

ಹಾಲ್ದೇನು ಸುರಿಯೋಣ?'' 

ಎಂದು ಬೇಂದ್ರೆಯವರ ಧಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಮನೋರಮೆಯೊಂದಿಗೆ "ಬಾ ಹಾಕು ರಿಂಗಣ 

ಗಗನದಂಗಣದಾಗ' ಎಂದು ಜತೆಗೆ. .ನಮ್ಮನ್ನೂ "ಕುಣಿಯೋಣ ಬಾ' ಎಂದು ಕರೆದಂತಿದೆ. 
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ಥಾಮಸ್. ಮುದ್ದಣನ ಕಾವ್ಕ ಆ ಕೋಟೆಯದು. 

ಕೃತಿ: ಶ್ರೇಷ್ಠಗಳು: ಎಂತು? 

ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ವಧ್ಯವೆಂದು 

ಕರೆದು ಗದ್ಯವನ್ನೇ ಹೃದ್ಕಗೊಳಿಸಲು ಹೊರಟ ಸಾರ್ಥಕ ಪ್ರಯತ್ನ. ವಾಕ್ಕವೇ ವಕ್ರವಾದರೆ 

ಕಾವ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಣನ ವರಯ ಕಾವ್ಯಗಳೇ 

ಸಾಕ್ಷಿ. ಎರಡು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು- "ಕುಮಾರ ವಿಜಯ' ಮತ್ತು “ರತ್ನಾವತೀ ಕಲ್ಕಾಣ' 

ತಾಲ ಲಯಗಳ ವಿವಿಧ ವೃತ್ತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ಪಳಗಿದ ಈ ನಾದಲುಬ್ಧ ಕವಿಯು ತನ್ನ 

ಮೂರು ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಗದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದನು-ನೀಡಿದನು. 

ಇದು "ಅಭಿನವ ಬಾಣ' ನೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಲುವಂಥ ಕಾವ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಬಾಣಭಟ್ಟನ ವಾ ಗೀರಣೆಯ 

ಓಜೆ ಮುದ್ದಣನ ಗದ್ಯಶೈಲಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಸ್ತಿ 

ಅಂಡಯ್ಕನ ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದ ಛಲವಾದ ಕೇವಲ ಹಿಡಿದು ತಂದು ಜಡಿದು ತುಂಬಿದ ತದ್ಬವ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಣನ ಅಂತಹದೇ ಸಾಹಸ ಅದಕ್ಕಿಂತ 

ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮನೋರಮವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದೆ. ಜನರ ಮರ್ಮವನ್ನೂ ಕಾವ್ಯದ ಧರ್ಮವನ್ನೂ 

ಕೂಡಿಯೆ ಅರಿತ ಈ ಕುಸ್ತಿ ಮಾಸ್ತರನು ಶಬ್ದಗಳೊಂದಿಗೆ ಕುಸ್ತಿಗೆ ಬೀಳುವದಿಲ್ಲ. ಇವನ ಮರ್ಮಜ,್ಯತೆಗೆ 

ನರ್ಮಜ್ಞತೆಯ ಮಿಡಿತವಿದೆ. ವರ್ಣನೆ, ವಂಜನೆ, ವಿನೋದ, ವಿಡಂಬನೆ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಲಾಲಿತ್ಯ 

ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಸರಸ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಈ ಅಂಗಸಾಧನೆಯ ಗುರು ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾಗಿ 

ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಮರಾಠಿಗಳ ಮೇಲಂಕ್ತಿ 

'ಇಂದು ಮುದ್ದಣನ ಕುರಿತು ಆಗಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯ ಅರಂಭವಾದಂತೆ. ಇವನಂತೆಯೇ 

ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಯಾಗಿ. (ಪ್ಲೇಗ್ ಪಿಡುಗಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿ) ಮಡಿದನು. ಅಧುನಿಕ ಮರಾಠೀ ಕಾವ್ಯದ 
ಜನಕ “ಕೇಶವಸುತ'. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವು ಸರಕಾರ ಸರಕಾರೇತರ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ರೀತಿ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಶವಸುತನ ಶತಾಬ್ಬಿ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಚರಿಸಿತು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 
"ಕೇಶವಸುತ'ನ ಚರಿತ್ರವನ್ನೂ ಅವನ ಕವನಗಳ ಕೆಲವು ಅನುವಾದಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. 

ಅದರೆ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ ಮುದ್ದಣನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರ ಏನು ಮಾಡಲಿದೆ? ಕೇಶವಸುತ 
ಸುಮಾರು ೧೩೦ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು “ಬರೆದನು. ವ್ವ ಸಂಗ್ರಹವೂ. ಅವನ ಮರಣೋತ್ತರ 
ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಅದರೂ ಇಂದಿಗೆ ಆ ಕಿರುಹೊತ್ತಿಗೆಯ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳಿಂದ 
ಕೋನಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ನ ೬೦ಕ್ಕೆ 
ಮಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಶವಸುತರ ಕೃತಿ, » ಚರಿತ್ರೆ, 
ಮೌಲ ಮಾಪನ. ಇತ್ಯಾದಿಯ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡ ಲೇಖನಗಳಂತೂ ಸೂಸಸ್ಸಿ 
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ಮುದ್ದಣನ. ಬಗೆಗೆ ಏನು? 

ಆದೇ ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಣನ ಬಗೆಗೆ? ಈವರೆಗೆ ಬೆಳಕು ಕಂಡ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆ: ೧೩. 
ಅವುಗಸಲ್ತಿಯೂ ಹಲವಾರು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಮಾದರಿಯವು! ಹೀಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಸಿಕತನದ ವಿಮರ್ಶಾ 

ವಿಚಕ್ಷಣತೆಯ ನಿದರ್ಶನ! 

“ಕಾರಂತ ಪ್ರಪಂಜ'ವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಂಡ ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡ: ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆರಳು ಕಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಟ್ಟ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಕ್ತರು ಮುದ್ದಣನ 
ಬಗೆಗೂ ಈ ಶತಮಾನದ ವರ್ಷ ವಿವಿಧಮುಖವಾದ ಸಂಶೋಧನೆ. ಆರಂಭಿಸಿ: ಅವನ: ಕಾವ್ಯದ 
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬುಹುದೇ? 

ನಂದಳಿಕೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ನಾರಾಯಣನ ಸಮಕಾಲೀನರ ನೆನಹುಗಳು, ಅವನ. ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರ, ಅವನ 

ಬರಹಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ-ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ವಿಧಿವತ್ತಾಗಿ ಈ. ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಸುವಂತೆ ಅಗಲಿ. 

“ರಾಮಾಶ್ವಮೇದ' ಅವನ ಕೊನೆಯ ಕೃತಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಕವಿಯನ್ನೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಿದ ಕ್ರೂರ 

ರೋಗದ ಕರಾಳ ನೆರಳು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕವಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯವಿದು. 
ನಾವು ಬರೆ ಮುದ್ದಣ ಮನೋರಮೆಯರ ಸರಸಸಲ್ಲಾಪಗಳನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 

ಒಮ್ಮೆ ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಸಿಕತೆಯ ಬಾಯಿ-ಬೆನ್ನು ಚಪ್ಪರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಕೆ?.... 

ಮುದ್ದಣನ “ಜಸಂ ಪೆರ್ಚಿ ಪರಿಗೆ "ಸೊಗಂ ಬಾಳ್ಗೆ!' 

ಈ 

"ಜನಸೇವಕ' ಫೆಬ್ರುವರಿ ೪, ೧೯೭೦ 
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ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯಕರನ್ನು ನೆನೆದು 

ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯಕರು ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ಇಂದಿಗೆ (ಜೂನ್ ೨೧) ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಹರಟೆಯ 

ಬೈಶಕ್ಕಿನೊಲಗಿಂದ, ಆಟದ "ಮಂಡ'ದೊಳಗಿಂದ ಯಾವದೊ ಕರೆಗೆ ಪಕ್ಕನೆ ಎದ್ದು ಹೋದಂತೆ 

ಸಷ ಹೊರಟೆದ್ದು ಹೋದರು. ಅವರು ಈ ನೆಲದ ಖುಣ ಸಂದು ಹೋದಾಗ 'ಅವರ ಬಗೆಗೆ 

ಏನೂ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ. ಅವರು ಹೋದರೆಂಬುದನ್ನು ಸಹಸಾ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು 

ಮನಸ್ಸು ಸಿದ್ಧವಿರಲಿಲ್ಲ. 

ತುಂಬಿದ ಧೀಮಂತ ಬಾಳು 

ಎಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ನೋಡಿ, ಬಾಳಿನ ಆಳದ ಈ ಒಗಟು! ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯಕರೇನು 

ತರುಣರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಆಯುಷ್ಯ ಬದುಕಿದವರು. ಆಯುಷ್ಯ ತುಂಬ ಬದುಕಿನ ಸವಿ, ರುಚಿ 

ಉಂಡವರು. ಒಡನಾಡಿಗಳಿಗೆ ಉಣಿಸಿದವರು. ತೀವಿಡ ನರೆಯ ಎಂದೋ ಇಳಿದ ಹರೆಯದ 

ಜೀವ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರೆಂಬ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಕಿವಿ ನಿರಾಕರಿಸಿತು! 

ಅವರ ಮರಣವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದರೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷ ಮೊದಲಿಂದಲೂ 

ಅವರು ಈ ಸಾವಿನ ನೋಟೀಸು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಗಂಡಾಂತರದ ಗಂಟೆ ಕೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೂ 

ಅವರು ಆ ನೆರಳೆದ್ದು ಬಂದುದನ್ನು ಕಂಡು ಧ್ಭ ತಿಗೆಟ್ಟರೆ? ಒಬ್ಬಂಟಿಗನಾಗಿ ಹೊರಟೆದ್ದು ಹೋಗಬೇಕಿದೆ 

ಎಂದು ಎದೆಗುಂದಿದರೆ? ಛೇ. ಅಂಥ ಅಧ್ಭರ್ಯ, ಅಂಥ ಎದೆಗುಂದು ಆರ್.ಕೆ. ಅವರ ಬಾಳಿನ 

ಅವಲಕ್ಷಣವೇ ಅಲ್ಲ. 

ಮರಣದ್ದೂ ಪೂರ್ವ ಪರಿಚಯ 

ಎರಡು ವರ್ಷ ಹಿಂದಿನ ನೆನಪು. ನಾನು ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಅಂಕೋಲೆಗೆ ಬಂದಿಳಿದೆ. ಊರಿಗೆ 

ಹೊರಡುವ ಮುಂಚೆ ಈ ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರರ ಭೆಟ್ಟಿಗೆಂದು ಅವರ ಆ ಚೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸದ್ದು-ಮುದ್ದಾದ 
ನೆಗೆ ಹೋದೆ. ನಾನು ಆಗ ಕಂಡದ್ದೇನು? ಅದೇ ಆಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ 

ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವರೂಪದ ಹೃದಯಾಘಾತವಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮಲಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ 

ಎದ್ದು ಕೂತರು. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಆಗ ನನ್ನೊಡನೆ. ಅಡಿದ ವಿಷಯವೇನು? 

ತನ್ನ "ಹೃದಯವಿಕಾರದ ವಿವೇಚನೆ! ತನ್ನದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರು ಹೃದಯರೋಗದ ೫ ಬಗೆಗೆ 

ಅವೆ ತುಂಬ ಓದಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಬೇನೆಯ ಬುಡಬೇರು ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬು ುದು ಅವರ 
ಹವ್ಯಾಸ. ಆ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ತಲೆ 
ಹಾಕಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಮರಣವನ್ನು ತಾನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಅವರು ಅದನ್ನು ನಿಂತು 
ನರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರು- ತೀರ ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ, ನಿತ್ಯದ ಜೌ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ 
ತೊಡಗಿದ್ದುಕೊಂಡು. 
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ಸರಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷರು 

ಈ ಸ್ಪೈರ್ಯ ಮನೋ ಧೈರ್ಯ ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯಕರ ಬಾಳಿನ ಒಂದೇ ಶ್ರುತಿ. ಅದರಿಂದ 

ಅವರ 'ಬಾಳಿಗೆ `ಒಂದು ಹುರಿಕಟ್ಟು, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು. ಅವರ ಜೀವನಾಭಿರುಚಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸೆ 

ಎಂಥ ತರುಣನಿಗೂ ನಾಃ ಸುವಂತಹದಿದ್ರು, ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅವರು ನಿಧನಹೊಂದಿದರೆಂಬುದನ್ನು 

ಇಂದಿಗೂ ನಂಬಲು ಕಠಿಣವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ 

ಜಗಲಿಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಈರ ಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು, ನಗುವ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಕೈಯಲ್ಲಿ 

ಹೊತ್ತಿಸಿಟ್ಟ ಬೀಡಿಯನ್ನೂ ಹಾಗೆಯೇ ಆರಲು ಬಿಟ್ಟು ಹಿರಿಕಿರಿಯರೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ತಾನು 

ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ. ಪರಿಹಾಸ ರಸಿಕತೆಯಿಂದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಸಲ್ಲಾಪದಲ್ಲಿ 

ತೊಡಗಿದ್ದ ತೃಪ್ತ ಚರ್ಯೆಯ ಚಿತ್ರ ಕಣ್ಣಿದುರು ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. 
೪ 

ಪರಿಪೂರ್ಣ ವೃಕ್ತಿತ್ವ 

ಅವರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವರಷ್ಟು ಪರಿಶ್ಶೃತ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಅಭಿರುಚಿಯ ಇನ್ನೊಬ್ಬ 

ಸದ್ಸೃಹಸ್ದರನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಅನೇಕರ ಸಬ್ಯತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಮುಖವಾಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ; 

ಬ್ಬದ ಉಡುಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ದಿವಾನಖಾನೆಯ ಓರಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 
ಸಮಗ್ರ ಬಾಳನ್ನು ಅದು ಅಂದಗೊಳಿಸಿರುವದು ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯಕರಂಥ ಅಪೂರ್ವದ 

ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ. ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ... ಎಂಬ ಸತ್ವವನ್ನು ಅರಳಿಸಿಕೊಂಡವರನ್ನು 
ಎಂದ 

ನಾನು ನೋಡಿ ನಲಿದದ್ದು ಪೂಜ್ಯ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರರಲ್ಲಿಯೊಂದೇ! 

ಒಂದು ದಶಕದ ಪರಿಚಯ 

ಸಭ್ಯತೆಯ ಉತ್ತಮತೆ ಕಳೆದ ತಲೆಮಾರಿನವರಲ್ಲಿಯ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯ ಮಾದರಿಯೆಂದರೆ ಶ್ರೀ 

ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯಕರು. ಅವರನ್ನು ನಾನು. ಪ್ರಥಮ ಕಂಡದ್ದು ೧೦. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ. ಕೊನೆಗೆ 

ಕಂಡದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಅದರೆ ಎಂದು ಕಂಡರೂ ಮೊದಲ ದಿನ ಕಂಡಾಗಿನದೇ 

ಸೌಜನ್ಯ, ಆತಿಥ್ಯ. ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ಒಡನಾಟ-ಪ್ರಾಜ್ಞ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಜಡಗೊಳಿಸದಂಥ ಸವಿನುಡಿಯ 

ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ. ವಿವಿಧ ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಷಯ, ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲವಿಲ್ಲದ 

ಅಸಂದಿಗೃವಾದ ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಉಚಿತವೂ ಖಚಿತವೂ ಆದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ-ಅದೂ ಅನುದ್ವೇಗಕರವಾದ 

ವಾಕ್ಕದಲ್ಲಿ-ಇದು ಆರ್.ಕೆ.ವೈಖರಿ ಆಗಿತ್ತು. 

1 00೫/ 016 81೩೦೮1೪1) ಎಂಬ ವಾಕ್ಟಯೋಗಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸುಯೋಗ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ 

ಆಗಿದ್ದರು. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ತರ್ಕಶುದ್ಧ ವಿಚಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದಂಥ ಹಿತಮಿತವಾದ ಅಚಾರ-ಅವರ 

ಬಾಳಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು. ಆಗ್ರಹ, ಆವೇಶ ಅತಿರೇಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದದ್ದೇ ಕಡಿಮೆ. ಅನವಶ್ಯಕ 

ಭಾವಾವೇಶ ರಾಗೋದ್ರೇಕ ಅವರ ಬಗೆಯೆ ಅಲ್ಲ. ಸಾವಧಾನ, ದಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ-ಇವು 

ಅವರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಸೇವಾನಿವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಗಣ್ಯ ಗುಣಗಳು. 



ಟ್ಮ ಹಕ ಥಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ನಿನ ವಿದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಸೇವೆ 

ದವರು. ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆ ಆಧುನಿಕತೆಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 

ಕ್ರಿ ಶ್ರಮಿಸಿದವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ "ಸುಧಾರಕ'ವೆಂಬ ನಿಯತಕಾಲಿಕವನ್ನು ಕೆಲ ಕಾಲ 

ಸಂಪಾದಿಸಿದವರು. ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ “ಗಾಂಧೀ ನಿವಾಸ' ಹಾಸೆ ಸಲ್, ಅಂಕೋಲೆಯ ಗ್ರಾಮ 

ಸೇವಾ ಸಂಘಗಳೊಂದಿಗೆ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ 

ಮಾಡಿದವರು. ಲಲಿತಕಲಾ ಮಂಡಳದಂಥ ಸಂಗೀತ-ನಾಟಕ ರಂಗದ ವಿಲಾಸಿಗಳ ಉತ್ಪಾಹಕ್ಕೆ 

ಹರಯದ ಹುಮ್ಮಸದಿಂದ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟವರು. ಸುವಿದ್ಕರಸಿಕ ತರುಣ ಕಲಾವಿದರಾದ ಶ್ರೀ 

ವಿ.ಜೆ. ನಾಯಕ, ಜೆ.ಪಿ. ನಾಯಕರಂಥ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಮನಸಾರೆ 

ಹರಸಿ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಹುರಿಗೊಳಿಸಿದವರು. ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು ಎಂಬ 

ಪರಿಭೇದವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸಿ ಬೆಳೆಯಿಸಿದ ಪುರೋಗಾಮೀ ದೃಷ್ಟಿಯ 

ಸಮಾಜಧುರೀಣರು-ದಿವಂಗತ ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯಕರು. 

ನಾಡವರಲ್ಲಿ ಹರಿ-ಹರರು 

ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಥಮ ಸಲ ಕಂಡಾಗ ಆರ್.ಕೆ. ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದೊಳಗಿನ 
ವಿಷಯೆ ಸಖಿಯರೊಂದಿಗೆ ಜಲಕೇಳಿಗೆ ಇಳಿದು ಮಾಡಿದ ವಿಹಾರದ ವರ್ಣನೆಯ ಷಟ್ಪದಿಗಳನ್ನು 
ಇನಿದನಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿ ಆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಸಿರಿ ನೆನಹುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು (ಅವರ 
ದನಿ ಪೂಜ್ಯ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ಗಾಂವಕಾರರ ಕಿನ್ನರ ಕಂಠದಷ್ಟು ಇಂಪಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ). 

ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಯಲ್ಲಿ ಅನವರತ ಅಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ಆರ್.ಕೆ,ಸ.ಪ. 
ಗಾಂವಕಾರರೊಂದಿಗೆ ಹರಿ-ಹರರಂತೆ ಶೋಭಿಸಿದರು. ಗಾಂವಕಾರರು ಶಿವ. ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯಕರು 
ವಿಷ್ಣು, ಅವರು ಬಾಳಿನ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಅರಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇವರು ಆ ಅನುಭವಗಳಿಂದ 
ತತ್ವಜಿ ಜಿಜ್ರಾ ಸೆ ಜೀವನ ವಿಮರ್ಶೆ ಪಳಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ತನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೇ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಯ 
ಬೆಡಗನ್ನು "ತಂದುಕೊಂಡದರು. ಹಲವು ಸಲ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಅದರಿ ರಿಂದ 
ಕಟ್ಟು ಕೆಟಕಿ ಅಂಟಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಶಾವಾದಿಗಳಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ದುಕಿದ 
ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯವರು. 

ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಕರೇ 

ಸಮಕಾಲೀನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷಯ, ವಿಚಾರಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ತುಂಬ 
ಉದ್ಭೋಧಕವಾಗಿದ್ದವು. ಹಿರಿಕಿರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸರಿಕರ ಸೆ ಸ್ನೇಹದಿಂದ, ಆಪ್ತನ ಆತಿ ಮ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ 
ನಡೆದುಕೊಂಡು ಗುಣವನ್ನೂ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಅದನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವ ಹದ 
ಅವರಿಂದಲೇ ಕಲಿಯಬೇಕಿತ್ತು. ಅದರೆ ಕಲಿತವರು ಯಾರು? 

ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯವರನ್ನು ಉದಾರಾಶ್ರಯ ನೀಡುವ, ಆತ ್ ಮಸಂಭಾವನೆಯಿಂದ ನೋಡುವ 
0೦715178 ವೃತ್ತಿ ಅವರಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ತಲೆಮಾರಿನ ಅಂತರವನ್ನೂ (867೮7೩೦೧ 8೩/೧) ಈ 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೫೯ 

ಜ್ಞಾನವೃದರು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ ದಾಟಿ. ನಮ್ಮವರಾಗಿದ್ದರು. 

ಅವರಂತೆಯೇ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳು. ಸಹನೆಯೇ ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಬಂದಂತೆ 

ಅವರ ಬಾಳಿನೊಂದಿಗೆ ಸಮರಸರಾಗಿ ಅವರ ಗೃಹಸ್ಥ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಚತುರ ಸಹಚಾರಿಣಯಾದ 

ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರೂ ಆ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಂದ ಅಂತರ್ಬಾಹ್ಯ ಆಧುನಿಕರಾಗಿ. ಬೆಳೆದ 

ವಿದ್ಯಾವಿನಯ ಶಾಲಿಗಳಾದ ಅವರ ಚಿರಂಜೀವಿಗಳೂ, ಆರ್.ಕೆ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ನಿಧಿಗಳು. 

ಆರ್.ಕೆ. ನಾಯಕರ ಆರದ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಮೃತಿಗೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ನಮ್ರ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. 

೨ ಆ 

ಚಿ 

ಷಿ 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 
೬೦ 

ಮೈಸೂರಿನ ಯುವರಾಜ 

ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜರ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು 

ಮೈಸೂರ ಮಹಾರಾಜರ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಧುನಿಕ ಜನಕರಾಜರೆಂದು ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾ 

ದಿ. ನಾಲ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಬಹಾದ್ದೂರರ ಬಗೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅನಂತರ 

ಸದ್ಯದ ನಿವೃತ್ತ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಭೂತಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶ್ರೀ ಒಡಿಸುಪು ೫೬ 

ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ದಾರ್ಶನಿಕವು ಶ್ ಆದ ಶ್ರೀ ಮದಾ 2ಂಭೀರ್ಯ ಸಂಪನ್ನವಾದ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಗೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಜಯಚಾಮರಾಜರ ತಂದೆಯವರೂ 

ದಿ. ಕೃಷ್ಣರಾಜರ ತಮ್ಮಂದಿರೂ ಆಗಿದ್ದು ಮೈಸೂರ ಅರಮನೆಯ ಅರ್ವಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು 

ತನ್ನ ವರ್ಣರಂಜಿತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದ ತುಂಬಿದ ದಿ. ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವ 

ಕುರಿತು ಹಳೆಯ ಮೈಸೂರಿನ ಹೊರಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಹಳೆಯ ಪೀಳಿಗೆಯ ಈಚೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪರಿಚಯ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ; ಅವರ ಚಿತ್ರಮಯ ಚರಿತ್ರದ ಸುತ್ತಲು ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ 

ಅನ್ಕಾಯವಾಗಿ ಬಲ್ಲವರೆನ್ನುವವರೆಲ್ಲರೂ ಮೂಕ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ-ಆದರೂ 

ಅಷ್ಟೇಗಾಢವಾದ-ಉಪೇಕ್ಷೆಯ ಮುಸುಕನ್ನು ಜ್ಜ ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಈ ಮುಸುಕನ್ನು ತುಸು ತೆರೆದತ್ತಿ ದಿ. ಯುವರಾಜರ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಕೆಲವು 
ಇಣಕು ನೋಟಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಇತ್ತ ಉಪಕಾರಿ ದಿ. ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಟೇಂಬೆ. ಶ್ರೀ 
ಟೇಂಬೆಯವರು ಮರಾಠೀ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ಪ್ರಭಾತ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲನೆಯ 
ವಾಕ್ಪ್ಟಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ನಟರು, 
ಸಂಗೀತಗಾರರು. ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಪಂಕ್ತಿಯ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ವಾದಕರು. 
ಹಾರ್ಮೋನಿಯಮ್ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿದ್ವನ್ನಂಡಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆಯ 
ಮಣೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗರೇ ಕಾಯಾ, ಟೇಂದ. ಗಾಯಕ ವಾದಕ ನಟರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 
ಗೋವಿಂದರಾಯರು ಕವಿಗಳೂ ನಾಟಕಕಾರರೂ ಪಟಕಥಾ ಲೇಖಕರೂ ಉತ್ತಮ ಗದ್ಯ ಶೈಲಿಯ 
ಟ್ರ ನಟ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು “ನ ನನ್ನ ಜೀವನ ವಾ್ 
ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ದಿ. ಯುವರಾಜ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ 
ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ರ ಬಗೆಗೆ ಅತ್ತಂತ ಸ್ನೇಹದ ಅಭಿಮಾನ ಆತ್ಮೀಯತೆಗಳಿಂದ ತುಳು 
ಕಾಡುವ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಬಂದಿವೆ. 

1 ದಿ. ಶ್ರೀ ಟೇಂಬೆಯವರ ಈ ಆತ್ಮವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಯುವರಾಜರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು 
ಪ್ರಾಶಸ್ತವೇಕೆ? ಟೇಂಬೆಯವರ ಮತ್ತು ವರಾ ಮೈತ್ರಿಯು ೩೫ ವರ್ಷ ಬೆಳೆದು ಮಾಗಿದ್ದು. 
ಯುವರಾಜರ ವಿದೇಶ ಸಂಚಾರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೃತ್ಯ- 2ಜಿ ವೃಂದದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ 
ೋವಿಂದರಾಯರೂ ಸಂಗಡ ಇದ್ದವರು ಯಿವರಾಜ್ ಕೊನೆಯ ಯುರೋಪ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. 

ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದರಾಯರು 
ತೆಗೆ ಇದ್ದವರು. ಯುವರಾಜರ ದೇಹಾವಸಾನದ ನಂತರ ಅನಾಥ ವಿಷಣ್ಣ ಮನಃ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 

ತ] 
₹! ( 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ಘಾ 

( ೬ ಟೇಂಬೆ ಬರೆದಿದಾರೆ: "“ನನ್ನ ವದಾಪ್ಕದ ಕಾಲದ ಆಶ್ರಯವು ಇಲ್ಲವಾಯಿತೆಂಬ ಸಾರ್ಥಿಯಾದ 
ರಸಂ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮ್ 0 ಗ ಸ್ರಾಗ ಇಹ .! ಡಾ ಇ! ಗುಡಾ ದ್ ಇ ಲೃ ದ್ ಣಃ ೭ ಲರ ದುಃಖವು ನನಗೆ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲವಂದ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹಚ್ಚಾಗಿ ೩೫ ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ 

ಮಿತ್ರ, ಆಶ್ರಯದಾತ, ಉದಾರ ಮಧುರ ವೃತ್ತಿಯ ರಾಜಪುತ್ರ ಕಳೆದು ಹೋದ. ಕಲಾವಂತರ 

ಪರಾಮರ್ಷೆ ಮಾಡುವವ ಹೋದ. ಇಂಥ ರಸಿಕಾತ್ಮನು ಇನ್ನು ಹುಡುಕಿದರೂ ಸಿಗಲಾರನು-ಇದರ 

ದುಃಖವೇ ನನಗೆ 'ವಿಪರೀತವಾಗಿದೆ.'' 

ಹಾ ದಿ. ಯುವರಾಜರ ಅಳವಾದ ಆಸಹ್ಯವಾದ ಮನೋವ್ಯಥೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾ 
ಅ 

ಕಂಡು ಕಳವಳಗೊಂಡ ಟೇಂಬೆ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ; “ಇವರ ವ್ಯಾಪಕ ವಿಚಾರ, ಅತುಲ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆ 
ಟ್ಟ ಎ0 

ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ರಾಜಪುತ್ರ ವಿಲಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬರುವ ಬದಲು 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಬಂದನೋ ಎಂದೆನಿಸುತ್ತದೆ.'' 

ದಿ. ಯುವರಾಜ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತವೇ ಅಷ್ಟು 

ವಿಲಕ್ಷಣವಿತ್ತು. ಉತ್ಕಟ ರಸಿಕತೆ, ಬಹುಶ್ರುತತ್ವ, ಬಹುಭಾಷಾ ಪ್ರಭುತ್ವ. ಐಶ್ವರ್ಯದ ಉಚ್ಛಂಖಲ 

ಔದಾರ್ಯ, ವೃತ್ತಿಯ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಗುಣಗ್ರಾಹಕತೆ, ನಿಷ್ಕಪಟನಿರಂತರ ಮೈತ್ರಿಯ 
ವೃತ್ತಿ, ಪರಂಪರಾಗತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದ ಆಧುನಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಒಲವು. ಶರೀರ ಸ್ಥಾಸ್ಥ ದ 

ಸಂಪತ್ತಿಯ ಪರಿವೆಯಿಲ್ಲದೆ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುವ ಕಲಾಸಕ್ತಿ, ಕ್ರೀಡಾಸಕ್ತಿ, ಕುಲಶೀಲ ಸಂಸ್ಕ ಎಶಿಯ 

ಉನ್ನತ ಸಜ್ಜನಿಕೆ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು ನಿಂತ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆ ರಾಮ 

ಲಕ್ಷ್ಮಣರೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರಲ್ಲಿ ಭ್ರಾತೃವಾತ್ಸಲ್ಯ, 

ಆದರೂ ನಿರಂಕುಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಚ್ಛಾಪೂರ್ತಿಯ ಆಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಅರಮನೆಯೊಂದಿಗೆ ತೀವ್ರ 

ವಿತುಪ್ಪಿ.-ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣ -ದೋಷ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ 'ಯುವರಾಜರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು 

ಚಿತ್ರಮಯವಿದ್ದಷ್ಟೇವಿಷಾದಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ ಚರಿತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರುಣೆಯ ಕುಂದಣ ತಟ್ಟಿತ್ತು. 

ಬಹುರಂಗಿಯಾದ ಅವರ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಈ ವಿಷಾದದ ಕರುಣೆಯ 

ನೀಲಿಗಪ್ಪ ಛಾಯೆ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕವಿಯುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ಆಳವಾದ ಸ್ಥಾಯಿಯಾದ ಮನೋವ್ಯಥೆಯು 
ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜರ ಸಾಹಸ-ಪರಿಹಾಸ-ಕಲಾರಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾಕಾಲವೂ ಅರಳಿರುವ 

ಹೃದಯದ ಹೂವನ್ನು ಕೀಟದಂತೆ ಕೊರೆಯುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರಮಯ ಚರಿತ್ರದ 

ಕೊನೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಹೃದಯದ್ರಾವಕವಾಗಿ ಆಯಿತು-ಅರಮನೆಯಿಂದ, ಸ್ವಜನರಿಂದ, ಮಡದಿ 

ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಮೈಸೂರಿನಿಂದಲೇ ದೂರ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ "““ಎಂಕರೇಜ್'' 

ಭವನದಲ್ಲಿ. ತಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮದ ಚಂಚಲ ಜೀವನದ ಮುಗಿತಾಯದ ಆಧ್ಯಾಯವೆಂಬಂತೆ, ಅವರು 

ಅದೇ ತಾನೇ ಯುರೋಪದ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮುಂಬಯಿಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದರು. 

೧೯೩೯ರ ಜುಲೈ ೧೩ಕ್ಕೆ “ಕೊಂತೆ ಬಯಂಕೊ ಮಾನೊ'' ಎಂಬ ಹಡಗದಲ್ಲಿ ಅವರು 

ಯುರೋಪದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದರು. ಅದೇ ವರ್ಷದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧ಕ್ಕೆ ಅವರು ಮುಂಬಯಿಗೆ 

ಮರಳಿಬಂದು ತಲ್ಪಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚೌಪಾಟಿಯ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ತಾಜಮಹಲ ಹೊಟೆಲಿನ 

ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮೈಸೂರ ಸಂಸ್ಥಾನದ "ಎಂಕರೇಜ್'' ಪ್ಯಾಲೇಸಿನಲ್ಲಿ ಎಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರದ ನೆಯ ದಿನ ರಾತ್ರೆ ೧೬ ಘಂಟೆಗೆ-ಶ್ರೀ ಟೇಂಬೆಯವರ 



ಪಂಕ ತಘೋಟ್ಸಾವಾ ಮುಗಿಸಿದನು. ಈಡ ವಿಜೆ ಫೋಸ್ ನ ಯುವರಾಜ, 

ಆದರೆ ಅಂತ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನಿಗ ಹೆಂಡತಿಯ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳ ಮಮತೆಯ ಕೈಯಸ್ಪರ್ಶಃ ು 

ಲ್ಲ! ಇದು ದೈವಾಧೀನವೆನ್ನಬಹುದು; ಆದರೆ ಈ ರಾಜಪುತ್ರನ ಕೊನೆಯು ಹೀಗೆ ನಿರಾಶೆಯಲ್ಲಿ 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಿ ಹತಗೊಳಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕೆಂದರೆ ಷಃ ಏನ್ನಬೇಕು? ಶ್ರೀಮಂತನಿರಲಿ, 
ರಿದ್ರನಿರಲಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಎದುರಿಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಧಾವಿಸುವವರ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ 

(2 

ಲ್ಲ 

ದ 

ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಟೇಂಬೆಯವರ ಆತ್ಮ ಚರಿತ್ರದಿಂದ ಕ್ರಾ ಮೈಸೂರಿನ ಯುವರಾಜರ 

ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ಬಂದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

೧ 

ಯುವರಾಜ ಶ್ರೀ ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ೧೯೩೯ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 

ಯುರೋಪದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಅದೇ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಚೆಂಬರ್ಲೇನ್ 

ತನ್ನ ಛತ್ರಿಯ ಸುರುಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಟ್ಟರನೊಡನೆ ಸಂಧಾನದ ಚುಂಬಾಚುಂಬಿ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದನು 

೨ನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳು ಕವಿಯತೊಡಗಿದ್ದವು. 

ಆದರೆ ಯುವರಾಜರ ವಿದೇಶ ಯಾತ್ರೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ದೃಢವಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ವಿಲಾಯತಿಗೆ 

ಹೋಗುವದು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗುವದು ಇವೆರಡೂ ಅಷ್ಟೇ ಸುಲಭ ಅಥವಾ 

ಕಠಿಣವಿತ್ತು. ಅವರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾರಭಾರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಜನ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲ್ಕು 

ಸಾರೆ ಯುರೋಪವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿ ಬಂದವರೇ. ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು 

“ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ' ಆಡಬಲ್ಲವರು. ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶೀಯ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯುಳ್ಳವರು. 

ಪ್ರವಾಸದ ಪ್ರಚಂಡ ಟ್ರಂಕುಗಳು ಕಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧ ಯಾವ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಇವರಿಗೆ ೪ 
ತಾಸಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಸಾಕು. “ನಾಳೆ ಹೊರಡುವದು” ಎಂದು ಸಮಾಜು ಹೇಳುವದೇ 
ತಡ ಎಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳೂ ತಿರುಗಲು ಹತ್ತುವವು. ರೆಸಿಡೆಂಟರಿಂದ, ಮಹಾರಾಜರಿಂದ, ಅಧಿಕಾರಿ 
ದರಬಾರಿಗಳಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುವಿಕೆ, ಮುಂದಿನ ಮುಕ್ಕಾಮಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೇ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಟ್ರೇನುಗಳ 
ಏರ್ಪಾಟು, ಅಂಗರಕ್ಷಣೆ ಠಾಣ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸೂತ್ರ ನಡೆಯುವ ಪರಿಪಾಟ ಬಿದ್ದುಹೋಗಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ಈ ಸಲ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ ಒಯ್ಯುವ ನಿರ್ಧಾರ ಯುವರಾಜರದು. ಇದುವೆ 
ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮಾನ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಈ ಬಾತ್ ಯಾತ್ರೆ ಯುದ್ದ ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ 
ಸುರಕ್ಷಿತವಲ್ಲ; ಇನ್ನೊಂದು ಪುಹಾಕಾಜ ಮಹಾರಾಣಿಯರಿಗೆ ಸ್ವಂತದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಯುವರಾಜರ 
ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ರಾಜದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಜೀವವೋ ಪ್ರಾಣವೋ ತೇ: ಯುವರಾಜ, ಯುವರಾಣಿ, 
ಕುಮಾರ, ಮೂವರು ಕುಮಾರಿಯರು ಮತ್ತು ಸೊಸೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟರೆ 
ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದವರು ಯಾರು? ಬರೇ ಬೇಸ ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಈ ಪ್ರವ ವಾಸಕ್ಕೆ 
ಸಮ್ಮತಿಸಲಿಲ್ಲ. 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ: ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ಆ ೬ಹಿ 

ಆದರ.:.ಯುವರಾಜರು ಬುದಿವಂತರಿದಷೇ ವಿಚಿತ್ರ: ಹಟವಾದಿಯೂ ಆಗಿದರು. 

ಗೋವಿಂದರಾಯರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಯುವರಾಜರ ಬಿಚಿತ್ರ ವೃತ್ತಿಗೆ ತುಂಬ ಕಳೆಯೇರಿತ್ತು. 
ಅವರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುರೋಪಿಯನ್ ದಂಪತಿಗಳು, ಬ್ಬರು ಯುರೋಪಿಯನ್ 
ಮುದುಕೆಯರು, ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ, ಅವಳ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗಳು-ಹೀಗೆ ಮದರಾಸೀ 
ಮೂರು ತಲೆಮಾರುಗಳು. ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೆಣ್ಣುಗಳು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಹತ್ತಿರವೇ ಒಬ್ಬ 
ಮುದ್ದಿ ನಾಟಕೀ ಹಾಸ್ಯಗಾರ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ, ತಬಲೆ, ಪಿಟೀಲು ಬಾರಿಸುವವರೂ 

ಬ್ಯಾಂಡಿನವರೂ ಖಾಕಿಯ ಸಮವಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ೨-೩ ಸಕ್ರೆಟರಿಗಳು-ಇಷ್ಟು ಪರಿವಾರ 

ಸಿಗಾರೇಟುಗಳ ಹೊಗೆಮೋಡಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಸುತ್ತಲೂ ಕಿತ್ತಳೆಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ರಸದಿಂದ 
ಶಾಂಪೇನ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಯಗಳ ಗ್ಲಾಸುಗಳು ಬರಿದಾಗುತ್ತಿದವು. ಒಣ ಹಣ್ಣು ಬದಾಮ ಪಿಸ್ಕ್ಯಾ 

್ಿ ಎ. ದು 

ಕೇಕ್ಸ್, ಮಿಠಾಯಿ, ಹಣ್ಣುಹಂಪಲ, ಚೂಡಾ ಪಕೋಡಾ-ಎಲ್ಲವೂ ಪ್ಲೇಟುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಚಿಕ್ಕ 
ಚಿಕ್ಕ ಮೇಜುಗಳು ಹೊತ್ತು ನಿಂತಿದ್ದವು 

ು ಎ 

ಆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮುದುಕೆಯರಿದ್ದದ್ದು ಯುವರಾಜರ ಕುಮಾರಿಯರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ. 

ಮದರಾಸೀ ಮಹಿಳೆ ದಕ್ಷಿಣಾದಿ ಗಾಯನಕಕ್ಕಾಗಿ.... ಅವಳು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 

ಯುವರಾಜರು ೧೦. ವರ್ಷದನಂತರ ಭೆಟ್ಟಿಯಾದ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಟೇಂಬೆಯವರೊಂದಿಗೆ 

ಗತಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಹರಟುತ್ತಿದ್ದರು. 

೧೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜರ ವರ್ತನೆ ವಿಪರೀತ ಬದಲಾಗಿತ್ತು; ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಷೋಕಿ 

ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತವಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ರಸಿಕ ರಾಜಪುತ್ರನು ಈಗ ದುಂದು ವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ಹಿಂದು ಮುಂದು 
ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ೯-೧೦ ಘಂಟೆಯಿಂದ ಈ ಗಾಯಕವಾದಕರ ಗುಂಪು ಕೂಡಿದರೆ 
ಅವರ ಈ ಮಜಲಿಹು ರಾತ್ರಿ ೧೨-೧ ರವರೆಗೂ ಯಥಾಸ್ಥಿತ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಊಟ ತಿಂಡಿತೀರ್ಥ 

ಎಲ್ಲ ಕೂತಲ್ಲಿಯೇ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧ ರಂಗಸಾಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಕದಲುವಂತಿಲ್ಲ! ಔತ್ತರೇಯ, ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ, 

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ: ಮೂರು ಬಗೆಯ ಊಟ ಉಪಹಾರ ಸಂಗೀತ ಮೂರೂ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಿತ್ತು! 

ಹೊರಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ತರಲು ಒಯ್ಯಲು ೩-೪ ಕಾರುಗಳು ಸದಾಸಿದ್ಧ ಯುವರಾಜರ 

ಸುಖಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇರೆ! ಗಾಯನವಾದನದಿಂದ ಬೇಸರವೆದ್ದರೆ ಸ್ವತಃ ತೆಗೆದ (ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡ) ಮೂಕ ಚಿತ್ರ ಪಟಗಳನ್ನು ಯುವರಾಜರು ಮಿತ್ರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಕಳೆದ ೧೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತದ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ 

ಸರಿದಂತೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮ ಲಲಿತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ದಂಗಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತರದ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇಚ್ಛೆಯ 

ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ. “ವಿಧಿ ತಂದವಧು''ವಿನ ಕೊರಳಿಗೆ . ಮಾಲೆಹಾಕಬೇಕಾಯಿತು. 

ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ 

ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಂದಿನಿಂದಲೆ ಬಿರುಕು ಬಿತ್ತು. 

ಅಣ್ಣ-ತಮ್ಮ ತುಂಬ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಮೂಲತಃ ಇಬ್ಬರ ಪ್ರಕೃತಿ 

ಪವತಿಗಳು ಬೇರೆ. ರಾಜಮಾತೆ ಇರುವ ತನಕ ಯುವರಾಜರು ತಾಯಿಯ ಜರಬಿನಲ್ಲಿ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಎ) ಲಿಂ € 



೬೪ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಉಳಿದರು. ಅವರು ದಿವಂಗತರಾದಂದಿನಿಂದ ಯುವರಾಜರ ಮೇಲೆ ಯಾರ ನಿಯಂತಣವೂ 

ಉಳಿಯದಾಯಿತು. ಮಹಾರಾಜ-ಯುವರಾಜರ ನಡುವೆ ಮಾನಸಿಕ ಅಂತರವು. ಆಗಲವಾಗುತ್ತ 

ಹೋಯಿತು. 

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಯುವರಾಜರು ಯುರೋಪಕ್ಕೆ ಹೂರಟಿದ್ದು 

ಮಹಾರಾಜರ ಮಸಸ್ಸಿಗೆ ಬರದಿದ್ದರೆ ಅದು ಸೋಜಿಗವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಅರಿತು ಟೇಂಬೆ 

ಯುವರಾಜರನ್ನು ತಿಳಿಹೇಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. “ಮಹಾರಾಜರ ಇಚ್ಚೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸಬಾರದೇಕೆ?” 

ಇದಕ್ಕೆ ಯುವರಾಜರು ಆಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು, “ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನನ್ನ ಮೂರೂ 

ಹುಡುಗೆಯರ ಮದುವೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈ ಮುಂಚೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಯುರೋಪ್, ಅಮೇರಿಕ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಮದುವೆ ಆದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶವು 

ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅವರ ಗಂಡಂದಿರು ಒಯ್ದರೇನೇ ಅವರು ಹೋಗುವದು! ವಿದೇಶ ಪರ್ಯಟನದ 

ಹೊರತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸುವದು ತಂದೆಯ ಕರ್ತವ್ಯ. 

ಮಕ್ಕಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೂ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶವು ದೊರೆಯುವದು. ನಾನು 
ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕುಳಿಯುವೆನೋ ಯಾರಿಗೆ ಗೋತ್ತು?'' 

ಯುವರಾಜರ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಇನ್ನೂ ೬ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗುವದಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್, ಇಂಗ್ಲಂಡ್ ಸುತ್ತುಹಾಕಿ ಅಮೇರಿಕೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ 

ಜಪಾನಿನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದೆಂದು ಅವರು ಯೋಜನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. 

ಈ ಯೋಜನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ತಿಳುವಳಿಕೆ 

ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂಬುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಮನೆಯ ಯ್ಟೇಟ್) ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಜತೆಗೆ ಒಯ್ಯುವದು. 
ಆದರೆ ಈ ವಾದಕವ್ಳಂದವನ್ನು ಹೋಗಲು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಯುವರಾಜರ 

ಪರವಾಗಿ ಗೋವಿಂದರಾಯರು ದೊರೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಕೇಳಿ ನೋಡಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ 

ಗೋವಿಂದರಾಯರು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ದೊರೆಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುಸ್ಥಾನೀ ಗಾಯನದ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದರು. 

ದೊರೆಗಳು ಹುಬ್ಬುಗಂಟಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕಂಡು ಟೇಂಬೆ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಒಯ್ಯುವ ಆಸೆ ಬಿಟ್ಟರು. ಕಡೆಗೆ 
ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಒಯ್ಯಲು ದೊರೆಗಳಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. 

ಹೀಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹೋದವರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಭಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ಕೊಳಲುವಾದಕ ಶ್ರೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೊಂಬಳರೂ ಒಬ್ಬರು. 

ಅಂದಿನ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯುವರಾಜರ ಯುರೋಪ್-ಅಮೇರಿಕಾ ಯಾತ್ರೆಯ 
ಸರಂಜಾಮ ಸಜ್ಜಾಯಿತು. ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೂ 
ಸಲಹೆಗಾರರೂ ಆದ ತಜ್ಞರೆಂದರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಶೀದ. ಈ ಸಲ ಟೇಂಬೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ 
ಮಗನನ್ನು ಹಾರ್ಮೊನಿಯಂ ಪಟುವೆಂದು ಈ ಸಂಗೀತಗಾರರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ತಾವುಬರೆ ಯುವರಾಜರ 
ಸಂಗೀತಾಚಾರ್ಯರೂ ನರ್ಮಸಚಿವರೂ ಆಗಿ ಉಳಿದರು. 

ಯುವರಾಜರ ಅದ್ಭುತ ಸಾಹಸೀವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ 



ಸಾಹಸಡ ಹಿಂದೆ ಅವರ ವಿಚಿತ್ರ ಹಟವಾದೀ ಸಚಂದತೆಯೂ ವಕವಾಗುತದೆ. ಯುವರಾ 
ಕ್ರ ಶಿ. ಫಿ 

ತ | 

ಆ ಇ ಲ 

೯ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೇಳಿದನು. '"ಈ ನಿಮ್ಮ ಯುವರಾಜರು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಾಣಿಯಪ್ಪ! ಪುಣೆಯಿಂದ ಇವರು 
ತಾವೇ ಟ್ರೇನನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿತಂದರು-ಯಾವದೇ ಗಂಡಾಂತರ ಬಂದರೆ ತಮ್ಮದೆ ಹೊಣೆಯೆಂದು 
ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು! 

ಮೈಸೂರಿನ ಭಾವೀ ದೊರೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜಕನ್ಯೆಯರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ 

ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಜಪ್ಪಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಂಥವರು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಧಿವಾತದ ವಿಕಾರ. 

ಗಾಲಿಗೆ ಬೀಗು ಬರುವತನಕವೂ ಹೃದಯವಿಕಾರವು ಬಲಿತಿದ್ದು ಬೇರೆ. ಅಂಥದರಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ 

ರಾಜಪುತ್ರನು ತನ್ನ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೈಲುಗಾಡಿಯ ಗತಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಿ.ಐ.ಪಿ. 

ಎಂಜಿನನ್ನು ಪುಣೆಯಿಂದ ಮುಂಬಯಿಯವರೆಗೆ ತಾವೇ ನಡೆಯಿಸುವ ಹಟ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು 

ಸಾಧಿಸಿಯೂ. ಬಂದನು! 

ಯುವರಾಜರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಈ ಸಾಹಸೀ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಪುಟಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಉತ್ತಮ 

ಪೋಲೋ ಆಅಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮ ಟೇನಿಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನೀರಿಗೆ 

ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಈಜಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲಟ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ 

ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹಲ್ಲಿಯನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಉಣ್ಣುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಊಟ ಬಿಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿಯ ಮೇಲೆ 

ಎದ್ದುನಿಂತು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು! 

೧೨ ನೆಯ ದಿನಾಂಕ (ಜುಲೈ ೧೯೩೯)ಕ್ಕೆ ಸಂಜೆಗೆ ತಾಜಮಹಲ ಹಾಟೆಲಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ 
ಕ! 

ರಶೀದರು ಯುವರಾಜರ ಹಾಗೂ ರಾಜ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿಯ ಅವರ 

ಇಷ್ಟಮಿತ್ರ ಪ್ರಶಂಸಕರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ. "“ಪಾರ್ಟಿ''ಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟರು. ಆನಂತರ 

ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರಿದರು. ರಾತ್ರೆಗೆ ಹೃದರಬಾದದ 

ರಾಜಾ ಧನರಾಜಗೀರರು ಯುವರಾಜರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಮೇಜವಾನಿಯನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದರು. 

ನೃತ್ಯ-ಗಾಯನ, ಬೀಳ್ಕೊಡುವ ಭಾಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ನಸುಕಿನ ೪ ಗಂಟೆಯ ತನಕವೂ ಈ 

ಮೇಜವಾನಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಒಂದು ರಾತ್ರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವೆಚ್ಚಮಾಡಬಹುದು-ಎಂಬುದರ 

ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ರಾಜಾ ಧನರಾಜಗೀರರು ಮುಟ್ಟರಬೇಕು. ಮರುದಿನ ಯುವರಾಜರು ಪಶ್ಚಿಮದ 

ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹಡಗವೇರಿದರು. 
[ 

(ಓ[ 

ಚಾ 

ಮೈಸೂರು ಯುವರಾಜರನ್ನೂ ಅವರ ವಿವಿಧ ಕಲಾಮಂಡಿತ ರಸಿಕ ಪರಿವಾರವನ್ನೂ ಹೊತ್ತು 

ಹೊರಟ ಹಡಗವು ೧೫೦೦೦ ಟನ್ನಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸ್ಟೀಮರು. ಎಲ್ಲ 

ರೀತಿಯಲಿಯೂ ಸುಸಜ್ಜಿತ-ತಾಜಮಹಲ ಹೊಟೆಲೇ ಕಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತ ಹೊರಟಂತೆ ಇತ್ತು! 



ಯುವರಾಜರ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೫೦ ಮಂದಿ. ಇವರಲ್ಲಿ ೧೫ ಮೊದಲನೆಯ 

ವರ್ಗದವರು; ಸುಮಾರು ೨೦ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗದವರು. ಆಳು ಹೋಳುಗಳೆಲ್ಲ ಟೂರಿಂಗ್ 

ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. ಹಡಗವು  ಅರಬೀಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆಗಳ 

ಹೊಯ್ಲಾಟದಲ್ಲಿ ತಲೆ ತಿರುಗತೊಡಗಿತು. ವಾಂತಿಕಾರಕ ವಾತಾವರಣ ಕವಿಯಿತು. ಜನ 
ಎ 

ಮೃದುಹ್ರ ದಯದ ಯುವರಾಜರು ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರದವರನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ವರ್ಗದ ಡೆಕ್ಕಿನಲ್ಲೀ 

ಕೈಕಾಲು ಚಾಚಿ ಬಿದ್ದಿರಲು ಆರಾಮ ಕುರ್ಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಲಗಿಸಿಟ್ಟರು. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಟಾ 

ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ು ಬ್ಲಾಂಕೆಟುಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೊದಿಸಿದರು. ಅವೂ ಸಾಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜರತಾರಿ 

ಶಾಲುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಬಿದ್ದಿರುವಲ್ಲಿಯೇ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಉಪಾಹಾರ ಊಟ-ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವಾರ್ಡಿನಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಮೂರು ದಿವಸ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಉಳಿಯಿತು. 

ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಹಡಗದ ಡಾಕ್ಟರನು ಮದ್ದುಣಿಸಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಇನ್ನು ಹಡಗದ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇನು? ಹಡಗದಲ್ಲಿಯ ಉನ್ನತ ಮನ್ನಣಿಯರ 

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಇದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಒಂದು ಹಾಲು ಯುವರಾಜರ ನಿತ್ಯದ ಮನೋರಂಜನೆಯ 
ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾದಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದೆರಡು ತಾಸು ಪರಿವಾರದವರ 
ವೃಂದವಾದನ (ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ) ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಜೆಗೆ ೭ ರಿಂದ ೧೧ ಘಂಟೆಯವರೆಗೂ 
ಗಾಯನವಾದನ ನ್ಯತ್ಕ ಅಭಿನಯ. ಖಾಸಗಿ ಚಲಚ್ಚಿತ್ರಗಳ ಪದರ್ಶನ ದಿನಾಲು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. 

(ಮುಂಬಯಿಯನ್ನು ಬಿಡುವ ಮುಂಚೆಯೇ ನಾಟಕದ ವೇಷಭೂಷೆ ಕೃತಕ ರತ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು 

ಖರೀದಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು!) 

ಹಡಗದಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪದ್ರತಿಯ ೨೦-೨೫ ವಾದ್ಯಗಳ ಒಂದು ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬೇರೆ 
ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ" ಯುವರಾಜರು ಭಾರತೀಯ ಚಲಚ್ಚತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯ. ಕೆಲವು 
ಹಾಡುಗಳನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ನೃತ್ಯದ ನರ ಜಥ ಸರಸ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸಂಗೀತ ರೇಖಾಲಿಪಿ 
(ಸ್ಟಾಫ್ ನೊಟೆಶನ್ )ಯಲ್ಲಿ ಬರೆದು ದಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಗೀ ಸಜ್ಜಕೆಯಲ್ಲಿ 
`ಹಾರ್ಮನಿ'ಯ ಸ್ವರಸಂವಾದದ ರಚನೆಯನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಜರ್ಮನ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರನೇ 
ಮಾಡಿದ್ದನು. ಯುವರಾಜರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಹುಚ್ಚು ನಾದಲುಬ್ಬತೆ ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಿತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ 
ಇದೊಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಭಾರತೀಯ ಹಾಗೂ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತಗಳ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣದ 
ಪ್ರಯೋಗಪ್ರಿಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿ ಸಬೇ ಕೆಂ 
ಕಲಾಭಿಮಾನವು ಯುವರಾಜರನ್ನು "ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಿತ್ರ ಹವ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅಣಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

ಣೆ ಓ) ಇ ಓಜಾ 

೬೮೨ 

ಅದೇ ಹಡಗದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾದೇವಿಯೆಂಬ ೭ ಒಬ್ಬ ನರ್ತಕಿಯೂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದಳು. 
ಅನೇಕ 

ಟ್ರ 
ಆಕೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಯುರೋಪ್ ಅಮೇರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯಕಲೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಿ ಬಂದವಳು. ಆದರೆ ಅವಳ ಮುಖಚರ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಚೇನಿಯೋ ತಿಬೇಟಿಯೋ 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ಗ 
ಎಕ 

ಬ್ರಹ್ಮದೇಶಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ: ಮೋರೆ ತುಂಬ ಮೈಲಿಯ ಕಲೆಗಳು! ಅವಳ 
ೇಳವೆಂದರೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮೊಫೋನು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬೇರೆ. ಬೇರೆ ನೃತ್ಯ-ಗೀತಗಳ 

ರಿಕಾರ್ಡುಗಳು? ಸಂಗಡ ಯಾವ ಪರಿವಾರವೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. “ಯಂ ದೇಶಂ ಶ್ರೀಯತೆ ತದೇವ 
ಕುರುತೇ ಬಾಹುಪ್ರತಾಪಾರ್ಜಿತಂ'” ಎನ್ನುತ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಥ ಪರಾಕ್ರಮ! ಈ ನರ್ತಕಿಯು ಯುವರಾಜರ 
ಪರಿವಾರವನ್ನು ಸೇರಿದಳು-ಹೇಗೋ ಯಾರ ಮುಖಾಂತರವೋ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಬೆಳೆಯಿ 

ಕೊಂಡು ಅವರ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಶತ್ತಿದಳು. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 
೨ ಇಂ 

ಅವಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನೆಲ್ಲಯುವರಾಜರೇ ತೆತ್ತರು. ಈ ಔದಾರ್ಯದ ಸುರತರು'ವಿಗೆ, ಅದೂ ಲಲಿತ 
ಕಲಾ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ದುಂದಿನ ಪರಿವೆಯೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಜ ಎಣ 

ಇದೇ ರೀತಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಕಿರಿಯ ಸಂಸ್ಥಾನದ 

ನವಾಬ. ಈತ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಕಾರಭಾರವನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕಳೆದ ೧೦ ವರ್ಷ 

ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ಮನಬಂದತ್ತ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವ ಭ್ರಮರಜೀವಿ. ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ತುಂಬ 

ವಿನಯಶೀಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ. ಯುವರಾಜರೇ ಆಗ್ರಹದಿಂದ ಈ ನವಾಬರನ್ನು ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 

ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡರು. 

“ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ನೃತ್ಯ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಂಡು, ಅದೇ ಫಿಲ್ಮು - ಕೇಳಿ, ನೋಡಿ, ಆಡಿ, 

ಆಡಿಸಿ: ಬೇಸರಬರುವದಿಲ್ಲವೆ?'' - ಶ್ರೀ ಟೇಂಬೆ. ಯುವರಾಜರನ್ನು ಕೇಳಿಯೇಬಿಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ 
ಯುವರಾಜರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಖಚಿತವಿತ್ತು. “ಹಿಂದೀ ಸಂಗೀತ ಯುರೋಪದವರ ಕಿವಿ ಹೊಕ್ಕಜೇಕು; 
ತಲೆ ತುಂಬಬೇಕು. ಅವರು ಇದರ ಗತ್ತಿಗೆ ಕುಣಿದಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ವರಗಳು ಪದೇ 

ಪದೇ ಅವರ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಲೇ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಉನ್ನತ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ 

ಗಮನಕೊಡುವದೇ ಬೇಡ; ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗಿ. ನೀವು ಅರಾಮವಾಗಿ 

ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ.” ಟೇಂಬೆಯವರ ಕಿರಿಯ ಮಗನ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂವಾದನ ಕೇಳಿ ಈತ “ಹಳೆಯ 

ಕೊರಡಿನದೇ ಥೇಟು ಚಿಕ್ಕೆ?" ("ಚಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ,ಎಂದು ಯುವರಾಜರು 

ತಲೆದೂಗಿದ್ದರು. ಮಗನನ್ನು ಸಂಗೀತಸೇವೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಗೋವಿಂದರಾಯರು ಯುವರಾಜರ ಗೆಳೆಯರಾಗಿ 

ಗುರುವಾಗಿ ಸುಖವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ ಇರತೊಡಗಿದರು! 

ಮಸಾವಾ-ಪೋರ್ಟ್ ಸಯ್ಯದ,-ಸ್ಟ್ರಾಂಃ ಇಲೀ-ನೇಪಲ್ಟ್,-ಪಾಂಪೇ;-ವಿಸೂವಿಯಸ್, 

-ರೋಮ್! 

ರೋಮದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ಸಿದ್ಧವಿತ್ತು - ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಯಭಾರಿ 

ಕಚೇರಿಯವರಿಂದ, ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಟೇಲಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವಶಾಲಿಯಾದ ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ » ಎರಡು 

ದಿವಸ ಒಪೆರಾ (ಗೀತನಾಟಕ)ಗಳ ಸೊಗಸನ್ನು ೩೦-೪೦ ಸಾವಿರ ನಿಶ್ಚಲ ನಿಃಶಬ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ 

ಸಮುದಾಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸವಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. 

ರೋಮದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳೂ ವಾರ್ತಾಹಾರರ ಸಂಘವೂ ಒಂದು ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 

ಯುವರಾಜರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭವನ್ನೇರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಆ ರಾತ್ರಿ ಯುವರಾಜರು ಭಾರತೀಯ 
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ಪುತನಿಗೊಪುವ ಸಡಗರದ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿದರು. ಪರಿವಾರದವರೆಲ್ಲರೂ ಫೇಟಾ ರಾಜ 
ರಾಜ ಲಪ 

ಶಿ ಡು ಭಾರತೀಯ ಉಡುಪ ಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದರು. ಸುತಿಕು ಗಂಜ ಆಪಿ ರತೀ ಯ ಊಉ ಪಿನಲ್ಲ ಅಸಲು 
೨ಂ 

೫ 

ಯುವರಾಜರ ಭಾಷಣ ಅಪ್ರತಿಮವಾಯಿತು. ಅವರ ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯ ಪ್ರ 

ಪಟುವಾಗಿತ್ತು. ಖಾಸಗೀ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿಯಂತೂ ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷು ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಟ 

ನಾಚಿಸ ಸುವಂತಹದಿ ತ್ತು. ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಭಾರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಕೊನೆಗೆ ಯುವರಾಜರು 

ಒಂದು ಮಧುರ ಆರ್ಯ, ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸಿದರು. ಭಾಷಣ ಮುಗಿದು ಪ್ರಚಂಡ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ 

ತೆರೆ ಉಕ್ಕಿ ಉರುಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೋವಿದರಾವ ಟೇಂಬೆಯವರನ್ನು ಕೈಹಿಡಿದು ಎಳೆದುತಂದು 
ಧ್ವನಿವರ್ಧಕದ ಇದುರಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ “ಈ ಸುಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಈ ನನ್ನ ಮಿತ್ರ ಅಲ್ಲ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರಾ. 

ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಟೇಂಬೆಯವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಇವರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ 

ಸಂಗೀತಜ್ಞರು. ನನ್ನದು ಇವರೊಂದಿಗೆ ೩ ೦ ವರ್ಷದ ಸ್ನೇಹ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಅಭಿರುಚಿ 

ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದುದರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಇವರಿಗೆ ಸರಿ.''-ಎಂದು ಹೇಳಿ ಟೇಂಬೆಯವರು ಶೋಧಿಸಿ 
ತಯಾರಿಸಿದ ೨೪ ಶ್ರುತಿಗಳ ಹಾರ್ಮೊೋನಿಯಂನ ಬಗೆಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರು! (ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ 
ಬರೆ ೧೨ ಶ್ರುತಿಗಳು.) 

ಇಷ್ಟು ಠ ಪರಿಚಯವಾದದ್ದೇ ತಡ ತಂಡಗಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಟಾಲಿಯನ್ ರಸಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು 

ವೇದಿಕೆಯನ್ನೇರಿ ಟೇಂಬೆಯವರನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಹತ್ತಿದರು-ಅವರ ಹಾಮೋೋನಾಖಂ . 
ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಹೀಗಿತ್ತು ಯುವರಾಜ ಕಂಠೀರವ ಅರಸರ ಅಕೃತ್ರಿಮ ಮೈತ್ರಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ 

೬ ೩! ೯ ಛಲ 

ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ನಲ್ಲಿ (ಇದು ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಜಗದ್ಗುರುಗಳ ಶೃಂಗೇರಿ!) "ಕ್ಯಾಸಲ್ 
ಸಂಡಾಲ್ಟ್ಪೊ'”' ಎಂಬ ನಿವಾಸ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೋಪರು ಯುವರಾಜರಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನಿತ್ತರು. 
ವರಾಜಹಿ ಪೋಪರ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಉಚಿತ ಉತ್ತರದಿಂದ ಗೌರವಿಸಿದರು. 
ಅಲ್ಲದೆ ಪೋಪ್ ಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವೇ ಕಟ್ಟಿ ಕೂಡಿಸಿದ ಗೀತವೊಂದನ್ನು ಪರಿವಾರದ 
ವಾದ್ಯಮೇಳದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಾಡಿಹಿ। 

ಆಗ ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸಲೊನಿಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಉಚ್ಛಾ ನ್ಬಯ ಕಾಲ. ಅವನ ಕಪ್ಪಂಗಿ 
(ಬ್ಲಾ ್ ಚಕ್ಶರ್ಟ್) ಪಡೆಯವರದೊಂದು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ತವಕ್ಕೆ ಜಿ ರಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣವಿತ್ತು. 
ಅಲ್ಲಿ ಸಪರಿವಾರ ಹೋದಾಗ ಆ ಮಂದಿಯ ನೃತ್ಯ-ಗಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಮ್ಮೆಲೆ ನಡುವೆ 
ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಿಂದೀ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾದವರಿಂದ ಹಿಂದೀ ಸಂಗೀತ ಬಾರಿಸಿ ಅದರ. ಗತ್ತಿಗೆ ಆ 
ಜನಸೆ ಸ್ತೋಮವನ್ನು ಕುಣಿಯಲು ಹಚ್ಚಿದರು ನಮ್ಮ ರಸಿಕಾಗ್ರಣಿ ಕಂಠೀರವ ನರಸಿಂಹರಾಜರು! 
'''/6 11070 111800 (077 018700 (0 ೧೪೯ ಪಂಡ ಅವರು ಹಷೆ ರ್ಷೂದ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದರು! 

ಅದೇ ರೀತಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಸತ್ಕಾರಕೂಟವಿದ್ದಾಗ ಯುವರಾಜರ ಹಿರಿಯ 
ಮಗಳು ಪಿಯಾನೋ ನುಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಕಿತಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕುಮಾರಿಯು ಇಷ್ಟು ಪ್ರವೀಣೆ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಸೋಜಿಗವೆನಿಸಿತು. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಫ್ಲಾರೇನ್ಸ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಭೆಟ್ಟಿ. ಈ ನಗರವು ಇಟಲಿಯ ಮಹಾಕವಿ ಡಾಂಟೆಯಿಂದ 
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ಜಗತ್ಪಸಿದ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಂಟೆಯ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಂಕವಿದೆ. ಆ ಸಂಕದ ಮೇಲೆ ಆ ಕವಿಯು 
ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಬೀಟ್ರಿಯಸ್ಳನ್ನು ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗುತಿದನಂತೆ 

ಸಹತ ಸ. ವಿ ಎ 

ಆದರೆ ನಗರದಿಂದ ೫-೬ ಮೈಲಿಗೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ಸಮಾಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು 
ಆಕರ್ಷಕ. ಅದು ಕೊಲ್ಹಾಪುರದ ದಿ. ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರ ಸಮಾಧಿ. ಎರಡು ಹೊಳೆಗಳ 

ಸಂಗಮದ ತಡಿಗೆ ಈ ಸಂಗಮವರೀ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಂತಿದೆ. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಬೆಳ್ಳಿಯ 

ಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ೨೧ ವರ್ಷದ ತರುಣ ಸುಂದರರಾಜನು ವಿಲಾಯಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 

ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಫ್ಲಾರೆನ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಧನಹೊಂದಿದರು. 

ಮೈಸೂರು ಯುವರಾಜರು ಆ ಸಮಾಧಿಯ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತಾಗ ಉದ್ಧರಿಸಿದರು, 

“ದೇಹವಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಸುಂದರ ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳವಿದು!” ಯುವರಾಜರಿಗೆ ಅದೇಕೋ ಈ 

ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಾವಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು! 

ಮುಂದೆ ಮಿಲಾನ್-ಸ್ಟಿರುರ್ಲಂಡ್-ಲ್ಯೂರುರ್ನ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಲನ. 

ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯುವರಾಜರು ಪರಿವಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ೫೦ ರೂ.ಯ 

ತಿಕೀಟು ಕೊಂಡು ಈ ಸಮ್ಮೇಲನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಮ್ಮೇಲನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರಿವಾರದ 
ವಾದ್ಯವೃಂದದ ಹಿಮ್ಮೇಳ ಹಿಡಿದು ಗೋವಿಂದರಾವ್ ಟೇಂಬೆಯವರಿಂದ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ 

ವಾದನ ಪಟುತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಗ-ರಾಗಿಣಿಗಳನ್ನು ಅರಳಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕೆಂದು 
ಯುವರಾಜರ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇತ್ತು. ಆ ಕುರಿತು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಶೀದರು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 

ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ೨ನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಡುಕಿಚ್ಚು ಹಬ್ಬದಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತು 

ಯುವರಾಜರು ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಈ ಯೋಗ ಖಚಿತವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೆ ಕೂಡಿಬರಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ 

ದೈವದ ಹೊಂಚೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೌಂಟ್ಪಾಯಿಲೆಟ್ಸ್ ಶಿಖರವನ್ನೇರಲು ಯುವರಾಜರು ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ 

ಹೋದರು. ` ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸುತ್ತೂ ನೋಡುವಾಗ ಯುವರಾಜರು ಉದ್ಗರಿಸಿದರು; . “ಪ್ರಾಣ 
ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಳ!'' ಇಂಥ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯುವರಾಜರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆಯೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದವ. ಅದಕ್ಕೆ ಟೇಂಬೆ ಉತ್ತರವಿತ್ತರು, “ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ೫-೬ 
ಸಾವಿರ ಮೈಲಿನ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ೧೦ ಸಾವಿರ ಅಡಿಬೆಟ್ಟವೇರಿ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ!'' 

ಸ್ವಿರುರ್ಲಂಡದಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಷಿಗೆ-ಪ್ಕಾರಿಸಿಗೆ. (ಫ್ರೆಂಚರ ಉಚ್ಚಾರ ""ಪ್ಯಾರೀ'' ಎಂದು!) ಅಲ್ಲಿಯ 

ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ. ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು. ನೃತ್ಯ-ಗೀತ ನಾಟ್ಕ ಪ್ರಕಾರಗಳ ವಿವಿಧ ವಿನೋದದ 

ಮನೋರಂಜನೆ ಎಲ್ಲ ಸವಿದದ್ದಾಯಿತು. ನಡುವೆ ಗೋವಿಂದರಾಯರ ಬೇನೆಗೆ ೨೦೦ ರೂ 

ವೆಚ್ಚದ ಔಷಧೋಪಚಾರವೂ ನಡೆಯಿತು. ರಾಮಗೋಪಾಲನೆಂಬ ವಿಖ್ಯಾತ ಭಾರತೀಯ ನರ್ತಕನ 

ಭೆಟ್ಟಿಯೂ ಆಯಿತು. 

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಭೋಗವಿಲಾಸದ ಕಲಾ ರಸದೀಕ್ಷೆಯ ವಿರಾಮ ರಮಣೀಯತೆಯ ಕನಸಿನ 

ಕನ್ನಡಿ ಒಡೆಯಿತು. ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡಗಳು ಯುರೋಪವನ್ನು 
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೭೬೦ 

ಕವಿಯತಂಡಗಿದವ. ಆಗ ಅಂತರಾಷ್ಟಿ ೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಸಾನವೆಂದರೆ ಹಾಲಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ 

ಹರ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯುವರಾಜ ಪರಿವಾರ ಹೊರಟಿತು. ಸ್ಪೆಶಲ್ ಟ್ರೇನ್ ಸಿಗುವದು ಅಸಾಧ್ಯ 

ಗ ಸಾರಿಗೆಯ ಟ್ರೇನಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಾಲ್ಕು ಮೊದಲನೆಯ ತರಗತಿಯ ಡಬ್ಬಿಗಳೇನೋ ಕಷ್ಟದಿಂದ 

ದೊರೆತವು. ಹೇಗದಲ್ಲಿ "ಹಾಟೇಲ್ ದೆಸ್ ಇಂಡೀಜ್' ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಬಹಳ 

ಬೆಲೆಯ ಹಾಟೇಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವಾರ ತಳವೂರಿತು. ಅಲ್ಲಿ ತರಹಾ ಬಹಳ ದಿನ 

ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ದಿನಕ್ಕೆ ೩-೪ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಯ ವೆಚ್ಚ! ಅಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧ 

ಪರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸ್ಥಿರ, ಆತಂಕಮಯ. 

ಆಗ ಯುವರಾಜರು ಅಮೇರಿಕೆಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಯಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು-ಅನೇಕ 

ಜೆ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ. "ನ್ಯೂ ಅಮಸ್ಟರ್ಡಾಮ್'” ಎಂಬ ಪ್ರಚಂಡ ಹಡಗದಲ್ಲಿ 
೫೦೦೦೦ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಿಂದ ತಿಕೀಟುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡರು, ೫-೬ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಡಗ ಅಟ್ಟಾಂಟಕಕ್ಕೆ 
ನೀ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ದಿನವೇ ಜರ್ಮನರು “_ತೋನಿಯ” ಎಂಬ ು ಹಡಗವನ್ನು 

ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದ ವಾರ್ತೆ ಬಂದಿತು. ಯುವರಾಜರು ಹೊರಟ ಹಡಗವೂ 

ಅದೇ ಕಡಲ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯುವದಿತ್ತು. ಅಂದಾಗ ಅಂಥ ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವದೆಂತು? 

ಅಮೇರಿಕೆಯ ಯಾತ್ರೆ ರದ್ದಾಯಿತು. ೫೦೦೦೦ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯರ್ಥ ಹೋಯಿತು. 

(೪. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಗದಿಂದ ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಹೋಗುವದು ನಿಶ್ಚಯವಾಯಿತು. ಪ್ಯಾರಿಸಿನಂತೆ ಲಂಡನ್ನೂ 

ಹಿಟ್ಲರನ ವಿಮಾನ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಗುರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ರಾಜ ಕುಟುಂಬ 

ಲಂಡನ್ ಕಾಣಿಸದೆ ಹಿಂದರುಗಿ ಹೋಗುವದು ಹೇಗೆ? ಹೇಗದಲ್ಲಿ ಸೀನೇಮಾ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಗೆ 

ಭೆಟ್ಟಿ. ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಪಟ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವದು. ರಾತ್ರೆಯ ಮನೋರಂಜನೆ-ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ 
ಬೇಸರ ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ರೋಟರ್ಡ್ಯಾಮದಿಂದ ಗ್ರೇವ್ಡಜ್ 
ಎಂಡಿಗೆ ತಾರೀ-(ಫೆರಿ) ಬೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಯುವರಾಜರು ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ 
ಇಂಗ್ಲಂಡಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಟ್ರೇನಿನಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಪಯಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. 
ಹಾಯಿಡ್ ಪಾರ್ಕಿನ ಹತ್ತಿರ ದಿ ವ್ಹೀರ್ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಎಂಬ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೆನ್ಸಿಂಗಟನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ 
ಮಾನ್ಕನ್ಸ್ ಎಂಬ ಹಾಟೇಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿವಾರವು ತಳವೂರಿತು. 

ಲಂಡನ್ನಿನ ಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟ್ಟಿ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ. ಮೋರೆಗೆ ಗ್ರಾಸ್ 
ಮುಖವಾಡ. ದೀಪವಿಲ್ಲದ ಮಬ್ಬುಗತ್ತಲೆ (ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಔಟ್)ಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಭೋಗಿಸಿ 
ಆಯಿತು. ಯುದ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿದ್ದರೂ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಬ್, ಮೇ ಫೇರ್, ಸೇವ್ದಾಯ್, ಡಾರ್ಚೆಸ್ಟರ್ 
ಮುಂತಾದ ಸರದಾರೀ "ಹಾಟೆಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯರಂಗ, ವಿಲಾಸ ಭೋಗ- -ಯಾವದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ 
ಬೀಳಲಿಲ್ಲ! ಹಗಲಲ್ಲಿ ಸುಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನೂ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳನ್ನೂ ಯುವರಾಜರು 
ಭೆಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿನೋದದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತು ಕಳೆಯಬಲ್ಲ ಧೀಮಂತರವರು. 
ಬರೆ ಇಷ್ಟು ಆರಾಮಿನಲ್ಲಿ ಜಟ ಜಾಂ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ. ಇಂಥ ಒಂದು ಭೇಟ್ಟಿ ಜಗತ್ಫಸಿದ್ದ 
ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಜಿ. ವೆಲ್ಸರೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿ ಬಂದಿತು. ವೆಲ್ಸ್ ಮಹಾಶಯರು ಯುವಧಾಬರಿಗೆ. 
ತಮ್ಮ "ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದ' ವಿಶೇಷ ವೇಷ್ಠಣದ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. 
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ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಜಪರಿವಾರದವರಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಉತ್ಕಂಠತೆ. ಬೆಳೆಯಿತು. ಯುದದ 
ವಾರ್ತೆಗಳಿಂದ ಮನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಮನಸ್ಸೂ 'ತುಡಿಯಹತ್ತಿತ್ತು. ವಿಶೇಷತಃ ವಾದಕವೃಂದವನ್ನು 

ರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಗೋವಿಂದರಾಯರು ಯುವರಾಜರಿಗೆ ಅಂಗಲಾಚಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು. 

ರಾಜಕುಟುಂಬವಲ್ಲ ಈ ಮೊದಲೆ ದಸರೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮೈಸೂರಿಗೆ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ 

ಮರಳಿತ್ತು. ಹದ ಸಂಕಟದ ಭಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯುವರಾಜ ರು ೧1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚಮಾಡಿ 

ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಅಷ್ಟು ತ್ವರೆಯಿಂದ ತಿರುಗಿ ಕಳುಹಿಸುವದೇಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ಅವರು 

ದಸರಗಾಗಿ ಹೊ ಜು ದನ್ನು ಮನೆಯ ಹಂಬಲದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಪರಿವಾರದವರು ನಂಬದಾದರು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ೧೯೨೯ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೪ಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದರಾಯರು ವಾದಕವೃಂದದೊಂದಿಗೆ 

ಲಂಡನ್ನಿನಿಂದ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಹಿಂದಿರುಗಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಠೀವಿಯ 

ಸುಖಸೌಕರ್ಯಗಳು ಒದಗಲಿಲ್ಲ! ಅಲ್ಲದೆ ಯುವರಾಜರು ಇನ್ನೂ ೧॥ ತಿಂಗಳು ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ. 

ಉಳಿಯುವವರಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಆಗಲಿ ಹೊರಡುವದು ಶ್ರೀ ಟೇಂಬೆಯಂಥ ಆತ್ಮೀಯ 

ಆಪ್ತಮಿತ್ರರಿಗೆ ನರ್ಮಸಚಿವರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಳವಳವೆನಿಸಿತು. ಈ ಕಳವಳ ಮುಂಬರುವ ಕಾವಳದ 

ಕರೆನೆರಳಾಗಿತ್ತು. 

ಮಹಾಯುದವು ದಳ್ಳುರಿಯಂತೆ ಯುರೋಪವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿತು. ಪೋಲಂಡ್, ಸ್ವೀಡನ್ 

ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಗಳು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದವು. ಇಟಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಯುವರಾಜರು 

ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವದು ಹೇಗೆ? ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮರಳಿ ಬಂದ ಅತು ಆಪ್ತಮಿತ್ರ 

ಗೋವಿಂದರಾಯರಿಗೆ ಅದೊಂದೇ ಚಿಂತೆ. ಅವರ ದೇಹ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿ; ಪ್ರಾಣ ಲಂಡನ್ನಿನ 

ಕದ್ದಿಂಗಟನ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಹೊಟೆಲಿನಲ್ಲಿ 

ಯುವರಾಜರಿಗೇನು? ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಒಂಟಿಗ 

ಪ್ರಾಣಿ-ಅದು ಪ್ರಾಣಕ್ಕೂ ಬೇಸರಪಟ್ಟುಕೊಂಡ ಖಿನ್ನ ಜೀವಿ. ಇಡಿಯ ನ 

ಸೂಕ್ಷ ,ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು. ಯುವರಾಜರು ಅಗಣಿತ ಸಂಪತ್ತಿ 

ಓಲಾಡುತ್ತಿದ್ದೂ ಮಾನಸಿಕ ಯಾತನೆಗಳಿಂದ ವಿವ್ನಲರಾಗಿದ್ದರು. ವಿಶಾಲ ವಿಚಾರ, ಆತುರ ದ 

ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಈ ದುರ್ದೈವಿ ರಾಜ ಪುತ್ರನು ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿ 

ಬರದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಎಂದು ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 
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ಮೊದಲೊಮ್ಮೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕನ್ನಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜರ ಪ್ರೇಮವು 

ನಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ "ಇಚ್ಛೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಧುವಿನ ಕೊರಳಿಗೆ ಅವರು ಮಾಲೆ 

ಅಾಕಟಟಟುತು! ಕೇ ಲೌಕಿಕ ವವಹಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರಾಜ ವಿವಾಹ 

ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಸ ಸಫಲವೂ ಆಯಿತು. ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಯುವರಾಜರು ಯಾವ 

ಲೋಪವನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ. ಭಂಗವನ್ನು ತಟ್ಟಿಸಲಿಲ್ಲ. 

ಅದೇ ಕರ್ತವ್ಯಬುದ್ದಿಯಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಯುರೋಪದ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 

ಸಂಗಡ ಒಯ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿದೇಶ. ಸಂದರ್ಶನದ ಲವಲವಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 
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೧. ೦್್ರಿ ಗಾರೀಶ್ ಕಾಯ್ಯುಣ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ 
ನ 

ಗೆ ಇ ಎ0 ನಸರಂಷರಯು ಹತಿಷ್ಟ ಹಾ 
ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅರಮನೆಯ ತೆರೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ. ಪರಂಪರೆಯ ಪತಿಷ್ಠಯ ಶ್ರೀಮದ್ಗಾ 

ರುಕ್ಷಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬಂದವರು. ಆದರಿಂದ ಯುವರಾಜರ ಸ್ವೈೃರ ಸರಸಸಲ್ಲಾಪದ, 
ಕು 
4) ಗಿ ಬ 

ಸ ್ಗೆ 
1 

ಎ 

ಬವರ 

ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಕೂಡಿ ಒಡನಾಡುವ ಸಮಾನತೆಯ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರ: ಕುಟುಂಬವು 
ನೆ ಜಾಪಿ ಕ್ ರಾ ಹ ಸ ಂದ್ಯಾನ ದರ ಎ 

ಎಂದಿಗೂ ಸಮರಸವಾಗುವದು ಶಕ್ತವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಅಶಕ್ಕತೆಯು ಅವರ ದೋಷವೂ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. 
ಆಗ 

ತ್ 

ಮಗನೂ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೂ ಸೊಸೆಯ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯಲ್ಲ ಮನಸೋಕ್ತವಾಗಿ 

ಡನಾಡಬೇಕು, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮರ ಸ್ವಚ್ಚಂದ ಉನ್ಮುಕ್ತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 

ನಡೆದಾಡಬೇಕು, ಕುತೂಹಲ ಕೌತುಕಗಳಿಂದ ಕಂಡದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. 

ಹೊಸ ಹೂಸ ವಿಚಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು 

-ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಅರಸುಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಸ್ವಚ್ಚಂದವಾಗಿ ಉದಾರಭಾವನೆಯಿಂದ ಅಹಂಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು 

ಮರೆತು, ಕಲೆತು, ಬೆರತು ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಯುವರಾಜರಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಈ 
ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ತಂದದ್ದು. ಅವರಿಗಾಗಿ 

ನೀರಿಗೂ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಹಣ ಚೆಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮ ಸಮಾಜ ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ರಂಗಗಳ ನಿಕಟ 

ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಲು ಹೆಣಗಿದ್ದು. ಆದರೆ ಅದೇನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗದೇ ಹೋಯಿತು. 

ಯುವರಾಜರ ಭೀತಿಯಿಂದಲೊ ಅವರ ಸಹವಾಸವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ: ಕೂಡಿ ಬರದಿದ್ದು 

ದರಿಂದಲೊ ಹಿರಿಯ ಮಹಾರಾಜರ ಸನಾತನಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದಲೋ ಯುವರಾಜರ 

ಸುಧಾರಕೀಪುರೋಗಾಮೀ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ರಾಜ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 
ಯುವರಾಜರಿಂದ ಕರೆ ಬಂದೊಡನೆ ಹೋಗುವದು, ಅವರು ಒಯ್ದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ 
ಹಿಂಬಾಲಿಸುವದು, ಕಾಣಿಸಿದ್ದನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡುವದು, ತಿರುಗಿ ಹೋಗೆಂದೊಡನೆ ಎದ್ರು 

ಹೋಗಿಬಿಡುವದು-ಇದೇ ಈ ರಾಜಕುಟುಂಬದ ಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ಯುರೋಪದಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ 
ಮನೋರಂಜಕ ಆಕರ್ಷಕ ರೋಮಾಂಚಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ ಕುಟುಂಬದವರು ತಟಸ್ಥರಾಗಿ, 
ಉದಾಸಿನರಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹವಿಲ್ಲದೆ ವಿನಯದಿಂದ ಸಹಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾವ 
ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ಸುಕತೆಯ ಒಂದು ಛಾಯೆ, ಉಲ್ಲಾಸದ ಒಂದು ರೇಖೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ 
ಮೂಡಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ- ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ನಡೆದಂತೆ! ಕುಲಕ್ರಮಾಗತ 
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಸಮಾನತೆ ಇವೆರಡು ಮೂಲತಃ ಭಿನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳಲ್ಲಿಯ 
ಮೂಲಭೂತ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಯುವರಾಜರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. 

ಒಮ್ಮೆ ಯುವರಾಜರು ಟೇಂಬೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿಯೇಬಿಟ್ಟರು. 

ಗಿ/|)/ 7೮೦/1೮ 11210 11/0೮ 11110187200. 1 ೫/೩5 ೩ 10010 61510850 17) ೧]0(70॥ ೩೧೮ 
011 (1017) 10 807000. ೪/|)] 500016 (0) 1011880 1110 ೮೩5) ೩೧೮ ೯01೩11 (16 0/7 ೩೧6 
8810೦೯ ((10%/10080 ೧0 (7೮ ೩). | 

(ನನ್ನ ಈ ಜನ ಬದುಕನ್ನು ಅಸಹ್ಯಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಅಣ್ಣಂದಿರನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ 
ನಾನು ಇವರನ್ನು ಯುರೋಪಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದೇ ನನ್ನ ಮೂರ್ಯತನವಾಯಿತು. ಇವರು ಬದುಕನ್ನು 
ಹಾಯಾಗಿ ನೋಡುವದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಮೋಜನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತ ಹಾದಿಗುಂಟ ಜಾನವನು 
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ಸಂಗಹಿಸುವದಿಲ್ಲವೇಕ ?) 

ಅನಾಯಸವಾಗಿ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದ ಜೀವನದ ಆನಂದವನ್ನೂ, ಆಹ್ಲಾದವನ್ನೂ ಸೂರ ಮಾಡುವ 

ವೃತ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲದಿರುವಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಧನಸಂಪತ್ತು ಏನು ಮಾಡೀತು? ಇದು ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ 
ಏಕೃತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಎರಡು ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳ ನಡುವೆ. ನಡೆದ ಮೂಲ ಭೂತವಾದ 

“ಶೀತಲಯುದ?ವಾಗಿತ್ತು. 

ಇದರಿಂದ ಯುವರಾಜರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಣ್ಣತೆ, ಉದಾಸೀನತೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮನೆ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡುಬಿಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಈ ಅಸಹ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ನಿರ್ವಿಣ್ಣ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ, ಮರೆ 

ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯುವರಾಜರು ತಮ್ಮ ರಾಜಸಠೀವಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾವ ಪರಿವೆಯೂ ಇದ್ 

ಉಚ್ಛೃಂಖಲ ಸ್ವಚ್ಚಂದ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ ಲೀಲಾ ಲಹರಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ನಡೆದರು. ಒಮ್ಮೆ 

ಆಲಸಿಕೆ ಇನ್ನೊಮೆ. ಸಿಡುಕು, ಒಮ್ಮೆ ಸಹನ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹಟವಾದ ಹೀಗೆ ಅವರ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ 

ುನನಸ್ಸು ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಬಹು ಹುರೂಪಿಯಾಗಶತ್ತಿತ್ತು. 

ಈ ಮಾನಸಿಕ 'ಯಾತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಧಿವಾತವೂ 

ಹೃದಯವಿಕಾರವೂ ಅಂಟಿಕೊಂಡವು. ಇತ್ತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೃದಯಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞ ನನಿಗೆ ಪ್ರಕೃ ತಿಯನ್ನು 

ಆರಂಭಿಸುವದು. ಅತ್ತ ಎದೆಯ ನೋವಿಗೂ ಬೇನೆಗೂ ಪೋಷಕವೇ ಆಗುವಂಥ ಅಪಥ್ಯ ಸುಸು 

'ಸಾಹಸದ ಆಯಾಸದ ಉಪದ್ವಾ ಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವದು-ಹೀಗೆ ಅವರ ನಡತೆಯು 
ರೂಪಗೊಂಡಿತು. ಬರೆ ಹೆಸರಿಗೆ. ಪೂರ್ತಿ ಊಟ, ನಿದ್ದೆಯೂ ತೀರ ಕಡಿಮೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ 

ಸುದ್ದಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆಯಾಗಿಯಾ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾನೇ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಒಯ್ದು ಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸುವ ಈ ದುರಾಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಎಲ್ಲಿ? 

ಈ ರಾಜಪುತ್ರನು ಧರ್ಮಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ದೈವಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ 

ಬಹುಶಃ ಅವರ ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ದೇಹಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಲಭಿಸಬಹುದಿತ್ತೇನೋ. ಏಕೆಂದರೆ ೧೦-೧೨ 

ವರ್ಷ ಕಾಲ ಯುರೋಪ ಅಮೇರಿಕಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದ ಈ ಯುವರಾಜರ 

ಆಚಾರ-ವಿಚಾರಗಳು ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಾಳಿದ್ದರೂ, ಇವರಿಗೆ ತಮ್ಮ 

ಕುಲದೈವತದ ಬಗೆಗೆ, ಇತರ ಇಷ್ಟದೇವತೆಗಳ ಕುರಿತು ಕೀರ್ತನ-ಪುರಾಣ-ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ 

ದೇವ ದೇವತಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಮ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಶ್ರದೆಯಿತ್ತು. ಅವರ ಈ ಧರ್ಮಭಾವನೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ 
ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ! ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿರುವದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು 

ಉದಾರಹಣೆ. 

ಮೈಸೂರಿನ ಹತ್ತಿರವೇ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪುರಾತನ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಯುವರಾಜರ ಭಾವಂದಿರ 

ಕುಲದೈವತವದು. ಈ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಕೃಷ್ಣನ ಕರಿಯ ಶಿಲೆಯ ವಿಗ್ರಹದ ಕಣ್ಣು ಚಿನ್ನದ ತಗಡಿನವು. 

ಅವುಗಳ ಕನನಿಕೆಗಳು ಮಾಣಿಕದವು. ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ ನಿಂತರೆ ಈ 

ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯ ಕಣ್ಣಗೊಂಬಿಗಳು ಚಲಿಸುತ್ತವೆಂಬ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಮತ್ಕಾರದ ಸುದ್ದಿ 

ಯುವರಾಜರ ಕಿವಿಗೂ ಬಿದ್ದಿತು. ಅವರು ಈ ಚಂಚಲ ಕಣ್ಣುಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಾಲು ಆ 
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ಲ 454 ಎ [ ದ್ದ ಗ ಜದ ಗಾಗಾ. 

ಹಡಗದಿಂದ ಬಂದಿಳಿದರು. ಅವರನ್ನು ಇದಿರಾಗಲು ಶ್ರೀ ಟೇಂಬೆ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದರು. 
(66 ರ್ ಕ್ 

ಮಿತ್ರನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಯುವರಾಜರ ಉದ್ಧಾರ ನಿಮಗೆ ಯುರೋಪದ 'ಪುವಾಶ್ರಧಳ ಬಹಳ 

ಹಡಗದಿಂದ ಇಳಿದು ತಾಜಮಹಲ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಹೋದದ್ದಾಯಿತು. ಆ ರಾತ್ರೆ ೨ ಗಂಟೆಯ 

ವರೆಗೂ ಮೋಜು-ಮೇಜಾವಾನಿ ನಡೆದವು. ಹೋಟಲಿನ ನೆರೆಯಲಿಯೇ ಮೈಸು ೧ ಸಂಸ್ಥಾನದ 

"ಎಂಕರೇಜ' ಪ್ರಾಸಾದವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಏರ್ಪಾಟವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ, ಹಚಲ್ಲಕ ಬ್ಹಿಯೂ, ಒಟ್ಟು 

೨ ತಿಂಗಳು ಮೇಜವಾನಿಗಳ ನೃತ್ಯ - ಗಾನ - ವಾದನಗಳ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಳು 

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಟೇಂಬೆಯವರು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗನನ್ನು (ಯುರೋಪದ 

ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಂದವನು) ಧಾರವಾಡದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೊಳಲುಗಾರ ಶ್ರೀ ಹೊಂಬಳರನ್ನು 

ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. 

ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೆಂದರೆ, ಸ್ಥಳಿಕ ಗಾಯಕ - ವಾದಕರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ 

ಕೇಳುವದು. ಫಿಲ್ಮ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡುವದು, ತಾರಾ ಮಂಡಳವನ್ನು 

ಔತಣಕ್ಕೆ ಕೆಯುವಡು' ಮೋಜು ಮೇಜವಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸೋಕ್ತ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವದು. ವೆಚ್ಚಕ್ಕೂ 

ಜಾಗರಣಕ್ಕೂ ಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ! ಅತ್ತ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಮಾತೂ ಇಲ್ಲ! 

ರಾಮಲಕ್ಷ ಣರ ಜತೆಯೆಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಭಾರತೀಯರಿಂದ 

ಕೊಂಡಾಡಿಕೊಂಡ ಮೈಸ ಇರಿನ ಈ ರಾಜಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ೫ ಜೆ ಪ್ರವಾಸದ ನಿಮಿತ್ತ 

ಹೀಗೆ ವಿಕಲ್ಪ-ವಿತುಪ್ಟಿಗಳು ಉಂಟಾದದ್ದು ದೈವದ ಒಂದು ಘೋರ ಅಣಕವಾಡ! 

ಯುವರಾಜರ ದುಂದುವೆಚ್ಚಕ್ಕೆ ತುಸು ಅಂಕೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಮೈಸೂರು ದರಬಾರದಿಂದ' 

ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವರಾಜರ ಶೇವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಹಣ ಅವರಿಗೆ 
ಸಿಗದಂತೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಧಾರಿಸುವ ಬದಲು ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು 
ಹದಗೆಟ್ಟಿತು. ಈ ಅಂಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಯಿದೆಯ ಪಂಡಿತರ ಸಲಹೆ ಕೇಳುವ ತನಕವೂ 
ತೆವರು ಇ. ಯೋಚಿಸಿದರು. ಎಂದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂದಿಯ ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿ ಬಿದ್ದಾಗ 
ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚಳಿಕಾಯಿಸಿಕೋ ದ್ಭುವ ಧೂರ್ತ ಸಂಧಿಸಾಧಕರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಇತ್ತ ಗಾಯಕ-ವಾದಕರ ವೇತನ, ಭತ್ತೆಬಾಕಿ ಬೀಳತೊಡಗಿತು. ಶ್ರೀ ಟೇಂಬೆಯವರಿಗಾಗಿ 
ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡ ಹೊಸ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂಗಾಗಿ ೫೦೦ ರೂ. ಕೊಡುವದು ಇನ್ನೂ ಉಳಿದಿತ್ತು. 
ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಣ್ಣಂದಿರನ್ನು ಕಂಡು ಸಮಕ್ಷಮ ಮಾತಾಡಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 



೭೫ 

ಥ್ರ ಜೀವಾವಧಿಯೆಲ್ಲ ಮಿತವ್ಯಯಿಗಳಾಗಿದವರು 
ಈಗ ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನೆ ತೊರೆದಂತೆ ದುಂದವೆಚ್ಚ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದರು. ಮಗನೆ ನಾಳೆ 
ಮಹಾರಾಜನಾಗುವವನು. ಮಗಳಂದಿರಿಗೂ ತಾನು ಏನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಗ 

ನ್ನ ಚೈನಿಗೆ ಷೋಕಿಗೆ ತನ್ನ ಹಣ ತಾನೇಕೆ ಬಳಸಬಾರದು? ಅದಕ್ಕೆ ಅಣ್ಣನ ಅಡತಡೆ ಏಕೆ? 
ಅಲ್ಲದೆ ಅಣ್ಣ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೆರವರ ತಂತ್ರದಿಂದ 

ತ್ತಿದ್ದಾರೆ - ಎಂದೂ ಯುವರಾಜರ ದೃಢವಾದ ಮನೋಧಾರಣೆಯಾಗಿತ್ತು. 

ತಾನು ತನ್ನ ನಡತೆಗಾಗಿ ಅನ್ಕರಿಗೆ - ಅಣ್ಣನಿಗೂ - ಹೊಣೆಗಾರನಲ್ಲ ಹಂಗಿಗನಾಗಲಾರೆ - ಎಂದು 

ಅವರ ಹಟ. 

ನ ದ? ತ 6 “ಗಡ ೫ 

ಮರುದಿನ ಶಿವರಾತ್ರಿ, ಮುಂಚಿನ ರಾತ್ರಿಯೇ ಯುವರಾಜರು ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿಯ 

ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರು. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಸಮುದ್ರಸ್ನಾನ, 

ಬಾಬುಲನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ 

ಲಹರಿ ಬಂದಿತು ಯುವರಾಜರಿಗೆ. “ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿ, ಮೈಯಲ್ಲಿಯೂ ನೆಟ್ಟಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ 
ಯುವರಾಜರು ಹೊರಬೀಳಬಾರದು. ಬೇರೆ (ಶ್ರೀ ಶುಕ್ಲ್ಷರೆಂಬ) ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರನ್ನು 

ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡೋಣ?”-ಎಂದು ಗೋವಿಂದರಾಯರು.ಸೂಚಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮರುದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 

ಶುಕ್ಷರನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಯುವರಾಜರು ತಾವೇ ಚೌಪಾಟಿಗೆ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟರು! 

ಸಂಜೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಅವರ ಮೈಯಲ್ಲಿ ೧೦೧ ಡಿಗ್ರಿ ಜ್ವರ. ಈಗ ಜ್ವರ ಬಂತು. ಇನ್ನು 

ರಾತ್ರೆಗೆ ಬಾಬುಲನಾಥ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಮಜಾ ನೋಡಲು ಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ! 

"1115 15 ೩0 ಟ1102552/)/ 61507040700 ಎಂದು ಯುವರಾಜರು ಗೊಣಗುಟ್ಟಿದರು. 

ರಾತ್ರೆಗೆ ಜ್ವರವೇರುತ್ತ ಹೋಯಿತು. ಡಾ! ರಾವ ಬಂದರು. ನರ್ಸುಗಳನ್ನು 

ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಮರುದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಕರೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಡಾ| 

ರಾವ ಗಂಭೀರ ಮುದೆಯಿಂದ ಅಂದರು, “ಯುವರಾಜರ ಹೃದಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ 
ಚಿಂತೆ ಅನಿಸುತ್ತದೆ.'' ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಂತಿ ಹೋದವು. ಯುವರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ವಾಯುವಿನ 
ಉಪಚಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಎರಡು ರಾತ್ರಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೇಗೋ ಕಳೆದರು. ಮೂರನೆಯ 

ರಾತ್ರಿಗೆ (ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೯೪೦) ಈ ಪರಮ ಉದಾರ, ಪ್ರೇಮಲ, ರಸಿಕ ಮತ್ತು ಮೇಧಾವಿಯಾದ 

ಎಜಪುತ್ರನು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಮುಖವನ್ನು ಕಾಣದೆ ಇಹಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು 

ಮುಗಿಸಿದನು. 

ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಪತ್ನಿಯ ಅಥವಾ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರನ ಮಮತೆಯ ಕರಸ್ಪರ್ಶವೂ 

ಯುವರಾಜರಿಗೆ ಲಭಿಸಲಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಕಟುವಾದ ಕರುಣಾಮಯವಾದ ವಿಧಿಯ ವಿಡಂಬನೆ! 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ ಓಡುವವನ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಬಡವನಿರಲಿ, 

ಸಿರಿವಂತನಿರಲಿ, ಆಳಾಗಿರಲಿ, ಆಳರಸನಾಗಿರಲಿ, ಯಃಶಶ್ಚಿತನಾಗಿರಲಿ ಯುವರಾಜನೇ 

ಇರಲಿ-ಕೊನೆಗೂ ಬೀಳುವದು ಹತಾಶೆ! 



ದೇಹದಿಂದ ಪ್ರಾಣವು ಹಾರಿಹೋದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ದಿ. ಯುವರಾಜರ ಕಳೇಬರದಿಂದ ಹಿಡಿದು 

ಅವರ ಗುಂಡುಸೂಜಿಯವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೊತ್ತು-ವಸ್ತುಗಳ ಮೇ ಮೈಸೂರು ದರಬಾರದ 

ಸತ್ತೆಯು ಸುರುವಾಯಿತು. ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ? ಹೇಗೆ? ಆಸ್ಚಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎಲ್ಲಿ? ಯಾರಿಂದ? 

ಯಾವ ಸಾಮಗ್ರಿ? ಯಾರಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣ?-$ ಸತಿಯೊಂದು ವಿವರದ ಬಗೆಗೂ ಹೈಸಿಿನಿಂ ದ 

ಟೆಲಿಫೋನ್ ಜೀ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಗಳು ಹೊರಡು ಆ 

ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಶವಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾಲ್ಕು ತಾಸು ಮಳೆ ಬಿತ್ತು-ಬಾನಿನ ಬಾಷ್ಟಾಂಜಲಿ. ಒಬ್ಬ 

ಕಾರಕೂನನನ್ನು ಸಂಗಡ ಒಯ್ದು ಟೇಂಬೆಯವರು ಅಂತ್ಯವಿಧಿಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು 

ಇಂಡುತಂದರು. ಶಿವಡಿಯ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ದಹನವಿಧಿಯು ಜರುಗಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಮುಂಬಯಿಯ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಮಶಾನವಾದ ಸೋನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಯುವರಾಜರ ಚಿತೆಯ ಮೇಲೆ ವೃಂದಾವನ 

(ಸಮಾಧಿ)ವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವಂತೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಅಂತ್ರ [ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮು ಮುಂಬಯಿಯೊಳಗಿನ ಹೊರಗಿನ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಳಿ 

ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮೈಸ ಗೂರಿನ ಪರಿಪಾಟಿಯಂತೆ ಶವದ ಮುಖದ ಮೇಲೆ 'ಅಕ್ಷತೆಯ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು 

ಅರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು. 'ಶವದ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋವಿಂದರಾಯರು ಆಶ್ರುವಿನ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು 

ನೀಡದರು. 

ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಮೆಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಗೂ ನೆಲೆಯಾದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹಿಮೆಯ 

“ಮೈಸೂ ಎರೊಡೆಯರ ಸುಕೀರ್ತಿ ಮಂದಿರ''ದ ಕ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಕಲಶವು ಮುಂಬಯಿಯ ಕಡಲ 

ತೀರದಲ್ಲಿ ಕಳಚಿಬಿದ್ದಿತು. ಯದುರಾಜವಂಶದ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಆಧುನಿಕ ಆಕರ್ಷಕ ವಿಲಕ್ಷಣ 

ತ್ವದ ಅಧ್ಯಾಯವು ಕೌತುಕದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸಿ ಕನಿಕರದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು. 

ಕ 

“ಕರ್ಮವೀರ'' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ೧೯೬೮ 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ಗ 
ಕ ಷ್ಟ ಅ [೨ 

ಅಶುತೋಷ ಮುಖರ್ಜಿಯವರಿಗೆ ಶತಮಾನ ವಂದನೆ 

ಸರ್ ಅಶುತೋಷ ಮುಖರ್ಜಿ ಇವರ ಜನ್ಮ ಶತಾಜಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಭಾರತದ-ವಿಶೇಷತ: ಬಂಗಾಲದ-ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸಿದ 

ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಶುತೋಷರು ಅಗ್ರಗಣ್ಕರು. ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಅಂಚೆ 

ವಿಭಾಗದವರು ಸರ್ ಅಶುತೋಷರ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ಅಂಚೆಯ ತಿಕೀಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮುದ್ರೆಯು ಕಲಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೇಲೆ 

ಅಕ್ಷಯವಾಗಿ ಅಚ್ಜೋತ್ಪಿದೆ! ಸರ್ ಮಹೇಂದ್ರಲಾಲ್ ಸರಕಾರ, ಸರ್ ಜಗದೀಶ್ಚಂದ್ರ ಭೋಸ್, 

ಸರ್ ಪ್ರಫಲ್ಲಚಂದ್ರ ರೇ, ಸರ್.ಸಿ.ವಿ. ರಾಮನ್ ಪ್ರಭೃತಿ ದಿಗ್ಗಜಗಳನ್ನು ದಾಪಿನ ಅನೆಯಂತೆ 

ಕಟ್ಟಿ ತಂದು ಈ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪಳಗಿಸಿ ಅವರ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರತಿಭೆಯ 

ಅಮರ ಪ್ರಭೆಯು ದಿಗಂತವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಶಕ್ತಿಯೇ ಸರ್ ಅಶುತೋಷರು. 

ವೈಭವ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು 

ಹೆಸರು “ಅಶುತೋಷ''ರಾದರೂ ಈ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷನು ಅಲ್ಪ ಸಂತುಷ್ಟನಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವರ 

ವಿಧಾಯಕ ದೇಶಭಕ್ತಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪ್ರಗತಿಯೊಂದೇ ತನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿಗೆ ತಾರಕ ಮಂತ್ರವೆಂದು 

ತೋರಿತು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಹೊರಗೂ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನೆಯನ್ನು 

ಕೊಡಲು ಅವರು ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ-ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅಗಾಗ್ಗೆ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳೂ, 
ನ್ಮ 

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ, ವೈಚಾರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ವಿಲಾಸಿಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಕಲೆತು ಚರ್ಚೆ-ಪ್ರಯೋಗ, 

ವಾದ-ವ್ಯಾಸಂಗಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಅದುವೇ ಮುಂದೆ ಜಗದೀಶ್ 

ಚಂದ್ರರೇ ಮೊದಲಾದ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿಲಾಯಿತು; ಭಾರತದ ವೈಚಾರಿಕ 

ವೈಭವ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಿಲಾಯಿತು. 

ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಜ್ಞಾನಯೋಗಿಗಳು 

ಭಾರತೀಯ ಆತ್ಮಜಾಗೃತಿಯ ಆ ಉಜ್ಜೀವಕ ಉಷ:ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಹಾದೇವ ಗೋವಿಂದ ರಾನಡೆ ಮತ್ತು ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಶುಶೋಷ 

ಮುಖರ್ಜಿ ಇವರೇ ಅರುಣೋದಯದ ತಾರೆಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅದೇ ಸಮಯ ಇಂಗ್ಲಂಡದಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಡ್ 

ಹಾಲ್ದೇನ್ರೂ ಬಹುಶ್ರುತ ಬಹುಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜ್ಲ್ಞಾನಯೋಗಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಮೂವರೂ 

ಜೀವಂತ ವಿಶ್ವಕೋಶದಂತಿದ್ದರು. ಇವರ ಮಿದುಳುಗಳೆಂದರೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕೋಶ. ಆ ಗಂಭೀರ 

ಗೌರವದ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ ಹರಿದ ಜ್ಞಾನಗಂಗೆಯು ಲೋಕಸೇವೆಗಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ 

ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳೆಂಬ ಕೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥಗಳನ್ನು ತುಂಬಿ ಹರಿಯುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. 

ಮುಖರ್ಜಿ ಜೀವನವೃತ್ತಾಂತ 

ಸರ್ ಅಶುಶೋಷರ ಜನ್ಮ ೧೮೬೪ರ ಜೂನ್ ೨೯ನೆಯ ತಾರೀಖಿಗೆ. ಅವರ ಪೂರ್ತಿ 

ಹೆಸರು ಅಶುಶೋಷ ಸರಸ್ವತಿ ಮುಖರ್ಜಿ. ಅಶುತೋಷ ಬಾಬುಗಳ ತಂದೆಯವರು ವಿಖ್ಯಾತರಾದ 



ಬಿಸ ಪ್ರ ಒ ತತ್ 
ೀಮಂತ ಡಾಕರರಾಗಿದರು. ಅವಗ ಹೆಸರು ಡಾ: ಗಂಗಾಪಸಾದ ಮುಖರ್ಜಿ, ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ 

ವ ವಿಷ್ಕತ್ ಭಾಗ್ಯವೆಂದು ತಮಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ ನಿಧಿ. ತಂದೆಯೆಂದರೆ ಆ ನಿಧಿಯ ಜೋಪಾಸನೆ 

ಮಾಡುವ ವಿಶಸ್ತ ಎಂಬ ಉನ್ನತ ಭಾವನೆಯ ಪಾಲಕರು ಡಾ: ಗಂಗಾ ಪ್ರಸಾದರು. 

ಅದರಿಂದ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಅಶುತೋಷರ ಶಿಕ್ಷಣದತ್ತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬುಗಳು ಉತ್ತಮ 

ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ « ಲಕ್ಷ್ಯ | ವಹಿಸಿದರು. « ಅಶುತೋಷರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು 

ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ರೋಡಿನಂಥ ಗಂಟು ಎದ್ದುನಿಂತಿತ್ತು. ಕಾಶಿಯ ಜೆ ್ಯ್ಯೋತಿಷಿಯೊಬ್ಬನು ಇದು ಮಹದ್ಭಾಗ್ಯದ 

ಮುಂಗುರುಹು. ಮುಂದೆ ಈ ಹುಡುಗ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಕಾಣಿಸುವನು-ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ! ತಲೆಗೆ ಗೆಣ್ಣು ಬಂದವರು ಎಷ್ಟು ಜನವಿಲ್ಲ! 

ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊರತೆ? ಕೈಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆಡುವದೆಂದು 

ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಿದ ಭೂಪ ಕೊನೆಗೂ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ಕರ್ ಆಗಿ ಆ ಜ್ಯೋತಿಷಿಯ ಪತ್ತು 

ಉಳಿಸುವದಿಲ್ಲವೇ? 

ಭವಿಷ್ಯ ನಿಜವಾಯಿತು 

ಆದರೆ ಅಶುತೋಷನ ಭವಿಷ್ಯ ಉಜ್ಜಲವಾಗಿ ನಿಜವಾಯಿತು. ತಂದೆಯ ದಕ್ಷತೆಯೊಂದಿಗೆ 

ತನ್ನ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮೇಧಾಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾದ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಇವೆರಡನ್ನು 

ಪಳಗಿಸಿಕೊಂಡು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾಗುವಂತೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿಯಾಗುವಂತೆ 

ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನೂ, ಶ್ರೇಯಸ್ಸನ್ನೂ ಷಟ. ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇವರ 

ಶಿಕ್ಷಣಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಪಾರಾಯಣಕ್ಕಿಂತ ಸಂಭಾಷಣ ಪಾರಾಯಣತೆಯ ಸಜೀವ 

ವಿಚಾರವಿನಿಮಯದ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತಿತ್ತು. 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಶುತೋಷರು ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ತನ್ನ 

ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರನ್ನೂ ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿ ಮಂಕುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು! 

ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲಿನ ನಂಬರು ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ : ಶಿಕ್ಷಣ 
ಮುಗಿಸಿ ಸೀನಿಯರ್ ರ್ಯಾಂಗ್ಟರ್ ಪದವಿಗಾಗಿ ಕೇಂಬ್ರಿಜಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಚಾರ ತರುಣ 

ಅಶುತೋಷನದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾ: ಗಂಗಾ ಪ್ರಸಾದರದೂ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಂಬಲವಿತ್ತು ಆದರೆ, 
ಆಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅವರ ತಮ್ಮನೊಬ್ಬನು ಆಕಾಲ ಮೃತ್ಯವಿಗೆ ತುತ್ತಾದನು. ಆಗ ಈ ಹಿರಿಯ 
ಮಗನನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಅಷ್ಟು 'ದೂರ ಸಮುದ್ರದಾಚೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಮನಸ್ಸು ತಾಯಿಗೆ 
ಆಗುವದೆಂತು? 

ವಿದೇಶಕ್ಕೂ ಖ್ಯಾತಿ 

ಅಶುತೋಷರು ರ್ಯಾಂಗ್ಟರಶಿಪ್ಟಿನ ಹವ್ಕಾ ಸವನ್ನು ಬಿ ಟ್ಟು ವಕೀಲೀ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದರು. 
ಆದರೆ ಆಗಲೂ ಅವರ ಗಣಿತದ ಹವ್ಯಾಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. 'ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮ ಗಣಿತ ಮಾಸಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯ 
ಕಠಿಣ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಿಡಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವರು ಗಣಿತಜ ಸರೆಂದು 
ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಂದು ಇಂಗ್ಲಂಡದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅರ್ಥರ್ ಕೇಲೇ ಎಂಬ ಗಣಿತಜ್ಞರು 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೭೯ 

ಜಗತ್ಪಸಿದರಾಗಿದರು. ಕೇಂಬ್ರಿಜ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವೇ ಸರ್ ಕೇಲೆಯವರ ೯೦೦ ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕ 
ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ೧೩ ಸಂಪುಟಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಅಂಥ ಪ್ರಕಾಂಡ ಗಣಿತ 

ಪಂಡಿತನು ಅಶುತೋಷ ಮುಖರ್ಜಿಯವರಿಗೆ. ಎಡಿನ್ಬರೋ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಿಂದ 

ಎಫ್.ಆರ್.ಎಸ್. ಎಂಬ. ಗೌರವ ಪದವಿಯನ್ನು ಅವರ ಗಣಿತಜ್ಞತೆಗೋಸ ುಗ ಕೊಡಿಸಿದನು! 

೩೦ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದೊಳಗೆ ಅಶುತೋಷರ ಕೀರ್ತಿಧ್ವಜವು ದಿಗ್ದೇ ಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವಂತೆ 
ಆಯಿತು. 

ಪ್ರಚಂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ 

ಅಶುತೋಷರು "ಸನ್ನುತ ಅಚಾರ ಉನ್ನತ ವಿಚಾರ'ದ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದರು. 

ಅದರೂ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಅಂಜಿ ತಗ್ಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದುರು. ಅದು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ರುನ್ನರ ದರ್ಪದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ 

ಕಾಲ! ಅದರೂ ಕರ್ರುನ್ನರು ಅಶುತೋಷರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮುಗರಾದರು. ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾದದ 

ಮದಾಂಧ ಕೀಚಕನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಭಕ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದನು ು! ೧೯೦೧-೨ರ ಸ ಸುಮಾರಿಗೆ 

ಅಶುತೋಷರನ್ನು ವಿಲಾಯತಿಗೆ ನೆ ತರುವ ಹಟವನ್ನು ಕರುನ್ ದೊರೆಯು ತೊಟ್ಟನು. 

ಆದರೆ ಅಶುತೋಷರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ. “ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಇಚ್ಛೆಯ ಇದಿರು 
ವೈಸರಾಯರ ಅಜ್ಜೆಗೆ ಯಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ!” ಎಂದು ಅಶುತೋಷರು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ 

ಉತ್ತರವಿತ್ತರು. 

೧೯೦೪ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ 

ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಕರ್ಶುನ್ನರು ಕೇಂದ್ರದ ಎಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು 

ಅಶುತೋಷರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಂದಿನ ತೇಜಸ್ವಿತೆಯು ಕಣ್ಣು 

ಕುಕ್ಕುವಂತೆ ಇತ್ತು. ಎಸೆಂಬ್ಹಿಯ ಸದಸ್ಕರೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯು ಗುರುಗಳೂ ಜಾ ನಾಮದಾರ 

ಗೋಖಲೆಯವರು ಅಶುತೋಷರನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಸುಧಾರಣಾ 

ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಅದ್ದರಿಂದ ಆ ವಿಧೇಯಕವು ಇವರಿಗೆ 

ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಕಾನೂನಿಗಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿತು. 

ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ 

೧೯೦೪ರಲ್ಲಿ ಅಶುತೋಷ ಬಾಬು ಕಲಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ 

ನಿಯುಕ್ತರಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯ ವಿಧಾಯಕ ಸಮಾಜಸೇವೆಯ 

ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯಲಿಲ್ಲ. ೧೯೦೬ರಲ್ಲಿ ಕಲಕತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಿಂದ ಉಪ ಕುಲಪತಿಯ 

(ವೈಸ್ ಛಾನ್ಸಲರ್) ಪದವಿಯು ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. ೧೯೦೬ರಿಂದ ೧೯೧೪ರವರೆಗೆ ಆ 

ವಿದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆದ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಈ ಶಕಕರ್ತರೇ ಕಾರಣರು. ಸರಕಾರದ ಅತ್ತೆತನದಿಂದ 

ವಿದ್ಯಾಪೀಠವನ್ನು ಗಜ ತಡಾ ಬಾಬುಗಳೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. “ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರಥದಲ್ಲಿ 

ಸರಕಾರ ಕೂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿಯ ಚಮ್ಮಟಿಕೆ ಇತ್ತು. ನ ನಾನು ರಥವನ್ನು ವೇಗ 
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ಭರದಿಂದ ಅಟಿದೆನು. ಅದು ಸರಕಾರ ಬಯಸುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿತೋ, ನನಗೆ ಬೇಕಾದ 

ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿಯೋ-ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವವರೆಗೆ ತೀರ ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಆತನಕ ರಥ ಬಲುದೂರದ 
ಮಜಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೊರಳಿಸುವದು ಅಶಕ್ಕವಾಯಿತು!'' ಎಂದಿದ್ದರು 

ಸರ್ ಅಶುತೋಷ ಮುಖರ್ಜಿ. ಮುಂದೆ ಅವರು ಉಪಕುಲಗುರುವಿನ ಪದವಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೂ 

ಮಾನಧನನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟೇ. ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಲೋಶಕಶಿಕ್ಷಣದ 

ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಲೇ ಉಳಿದರು. 

ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ 

೧೯೨೪ರ ಮೇ ೨೫ಕ್ಕೆ ಸರ್ ಅಶುತೋಷರು ದೇಹವಿಟ್ಟರು. ಆಗಲೇ ಈ ಲೋಕಸೇವೆಯ 

ಮತ್ತು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಸುಧಾರಣಾ ಕಾರ್ಯದ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ದೊರೆತದ್ದು! 

ಈ ನಡುವೆ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸರಕಾರವು ಈ ಅದರ್ಶ ಉದ್ದಾಮ ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಿಗೆ ಸರ್ ಬಿರುದು 

ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿತು. ಆದರೂ ಅವರು ಈ ಚಿನ್ನದ ಪಾಶಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯ 

ಉಸಿರಿನವರೆಗೂ ಜನತೆಯ ದೇಶದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸವೆದು ಸಣ್ಣಾಗಿ ಸರಕಾರಕ್ಕಿಂತ 

ದೊಡ್ಡವರೆನಿಸಿಕೊಂಡರು! 

ಅಶುತೋಷರು ಕೊಡುಗೈ ದೊರೆಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಮನೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಮುಕ್ತದ್ವಾರವಿತ್ತು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಿಗ್ರಹಿಗಳೋ ತೇಜಸ್ವಿಗಳೋ 
ವೈಯುಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೋಮಲರು, ಕರುಣಾಮಯರು ಆಗಿದ್ದರು. ವೇದಾಂತ, 
ಇತಿಹಾಸಗಳ ಅತಿಶಯ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಈ ಕರ್ಮಯೋಗಿಯಾದ ಜ್ಞಾನಿಯು ಸಂಶೋಧನಕ್ಕೆ 

ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನಿತ್ರನು. ಭಾರತೀಯ ಆಧುನಿಕತೆಯ ಈ ಅದ್ಯನಿಗೆ ಅವರ 
ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶತಮಾನ ವಂದನೆಗಳು! 

ಢಿ 

ಜನಸೇವಕ' ಜುಲೈ, ೨೨, ೧೯೬೪ 
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ಯುಗಪುರುಷನ ಅಂತರ್ಥಾನ 

ಆ ಕೆಂಪು ಗುಲಾಬಿಯ ಮೊಗ್ಗು ಇನ್ನು ವ್ಯರ್ಥವೇ ಅರಳುವದು. ಅದು ದಿನನಿತ್ಯವೂ ಏರಿ 
ಇತು ಹಿರಿಹಿಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮೆರೆದಾಡುತ್ತ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಹರ್ಷಗದ್ಗದ 

ಧನ್ಕೋದ್ಗಾರಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಆ ವಜ್ರಕವಚದಂಥ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವು ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ? ಆ ಗುಲಾಬಿಯ 
ಮೊಗ್ಗು ಚಿರತಾರುಣ್ಕದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರೀತಿಯ, ಕ್ರಾಂತಿಯ, ತ್ಯಾಗದ, ಮಾಂಗಲ್ಯದ ಕೆಂಪು; 
ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಕಂಪು ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿದ ಸನತ್ ಕೌಮಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಸಂಕೇತವಾಗಿತ್ತು. ಆ 
ಪ್ರತೀಕ ಆ ಸಂಕೇತ ಇನ್ನು ಬಾಡಿದ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯ! 

ಅಕ್ಷಯ ವಟವೃಕ್ಷ 

ಏಕೆಂದರೆ ಭಾರತಕ್ಕೇ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಾದ ಆ ಧಿರೋದಾತ್ತ ವಕ್ಷಸ್ಥಳವು ಇಂದು ಕುಸಿದು 
ಬಿತ್ತು. ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಹಸರಿನ ಛತ್ರ ಛಾಯೆಯಾಗಿ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನಿಂತ ಆ ಅಕ್ಷಯ ವಟವೃಕ್ಷವು ಇಂದು ಕಿತ್ತು ಬಿದ್ದಿತು! 
ನಮ್ಮ ನೆಹರೂಜಿ ನಿಧನಹೊಂದಿದರು. 

“ನೆಹರೂಜಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು!” ಈ ಚಿಕ್ಕ ಶಬ್ದಗಳು ಹಿಮಗಿರಿಯ ಶಿಖರದ ಬಂಡೆಗಳೇ 

ಉರುಳಿ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಎದ್ದ ಮಹಾ ಕ್ಷೋಭದಂಥ ಸದ್ದನ್ನು ಎದೆ 

ಎದೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಬ್ಬಿಸುವವು! 

ಅಸ್ತಂಗತನಾದ ಸೂರ್ಯ 

ನೆಹರೂಜಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ-ಎಂದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಹಾಪ್ರಾಣವೇ ಆರಿ ಹೋದಂತೆ! ಹಿಂದೆ 
ಒಂದೆಡೆಗೆ, ನೆಹರೂರ ಸೂರ್ಯ ಇಂದು ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಬರೆದಿದ್ದೆ. 

ಆದರೆ ಆ ಸಂಜೆ ಇಷ್ಟು ತ್ಫರೆಯಿಂದ ಮಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವಂತೆ ಆ ಸೂರ್ಯ ಇಷ್ಟು ಲಗು 

ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಮಿತನಾಗುವನೆಂದು ಯಾರು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸಬಹುದಿತ್ತು? ಆದರೆ ದೈವದ ಕೈವಾಡಕ್ಕೆ 

ಆಕಸ್ಮಿಕವೂ ಅಕಾರಣವಾಗಿ ಘಟಿಸಿ ಹೋಗುವದು. ದೈವವೆಂದರು, ಕರ್ಮವೆಂದರು-ಏನು ಆಯಿತು 

ಉತ್ತರ? ಅಂಬಿಕಾತನಯರ ಈ ಅಮರ ಪಂಕ್ತಿ ಇಂಥಲ್ಲಿ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು ಒಮ್ಮೆಲೆ 

ನಮ್ಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ತಬ್ಬಲಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ. ಇಂದು ಕಂತಿದ ಸೂರ್ಯ 

ನಾಳೆ ಉದಿಸುವನು. ಆದರೆ ಈ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ನಮಗೆ ನಾಳೆ ಎಂಬುದಿದೆಯೇ?.... 

ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಸೆಲೆ. 

ಹಳಿಯಾಳದ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾಂವ ಗಾಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಇನ್ನೊಂದು 

ಬಸ್ಸಿನಿಂದ ಯಾರೋ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ನೆಹರೂಜಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರಂತೆ. ರೇಡಿಯೋ ಬಾತಮಿ 

ಬಂತು ಎಂದರು. ನಡುಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕತ್ತೆಲೆ ಕವಿದಂತೆ ಆಯಿತು. 

ನಾವೆಲ್ಲ ೫೦-೭೦ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರೂ. ಬಿಡಿಬಡಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ 



೮೨ 
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ರಾರ ನಿಂತಂತೆ ಅನಿಸಿತು. ತುಸು ಹೊತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ಹಮಾಲ ನಮ್ಮ ಡ್ರಾಯರನನ್ನು 

ಏನೋ ಮಾತನಾಡಿಸಲು ಬಂದ. “ಹೋಗೋ ಅತ್ತ! ಏನು ರಗಳೆ. ಹಚ್ಚಿದ್ದಿ! ನೆ ನೆಹರೂ ಹೋದರಂತೆ. 

ಪ್ರಮ್ಮಗ್ಟ ೀವ ಏನೇನೋ ಅನಿಸುತದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗತಿ. ಏನೋಃ5 ಸುಮ್ಮ ನಿರು861'” 

ಶಾ ಆತ ತ ಬಸ್ಸನ್ನೇರಿ ತನ್ನ ಚಕ್ರದ ಹಿಂ ದೆ ಕೂತು ಒಮ್ಮೆ ಲೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಿದ! 

ಬಡಪಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯಜನ ಡ್ರಾಯಿವರ್. ಆದರೆ ಆತನ ನಾಡಿ ರಾಷ್ಟದ ಎದೆಯ ದುಗುಡಕ್ಕೆ 

ಮಿಡಿಯಿತು! ನೆಹರೂ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜನತಾ ಜನಾರ್ದನನ ಅವತಾರ. “ಜನತೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ 

ಶಕ್ತಿಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಜನತೆಗೆ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಶಕ್ತಿ! ಇನ್ನೆಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆ ಶಕ್ತಿ? ಆದರೂ ನಮ್ಮ 

ಗಾಡಿ ಓಡಲೇ ಬೇಕು. 

ಭಾರತದ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ 

ಭಾರತದ ಈ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತನನ್ನು ಸೆಳೆದೂಯ್ಕಲು ಎರಡು ಸಲ ವಿಧಿಯು ಬಂದು ಅವರ 

ಎದೆಯ ಕದ ತಟ್ಟಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ಅವರು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ವಿಕಾರದಿಂದ ತೀರ ಬಳಲಿದರು. 

ಬೇನೆ ಬಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ವಿಧಿಯ ಆಘಾತದಿಂದ 

ವಿದ್ದರಾದರು. ಮೃತ್ಯುವು ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಕಾಲಪಾಶವನ್ನು ಬೀಸಲು ಬಂದಾಗಲೂ ಈ 

ಚಿರಂಜೀವಿ ಕರ್ತವ್ಯದ ಈಶ ಶಕ್ತಿಯ ಏಕಾಗ್ರ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ನೋಡಿ ನಾಚಿ: ತಾನೇ 

ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿತು. ದೀಸ ಮತ್ತೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿ ಅವಿತು ಬಂದು "ಅವರು ವಿರಾಮದಿಂದ 

ಪ್ರಭುಲ್ಲರಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಹದ್ದಿನ ರಂತೆ ಎರಗಿ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 

ಯುಗಪುರುಷನ ಅಂತರ್ಧಾನ 

''॥1)/ 111೮ 1117೮ 15 ೧01 10 ೮76 5000 - ಎ೦ದು ನಗೆಮೊಗದಿಂದ ಹೇಳಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರ 

ಹರ್ಷೊೋದ್ಗಾರಗಳನ್ನು ಉಕ್ಕೇರಿಸಿ ಒಂದುವಾರ ಪೂರ್ತಿ ಕಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹರ್ಷದ ಕಲಕಲದೊಳಗೆ 

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದುರ್ದೈವವು ವಿವರವಾಗಿ ಗಹಗಹಿಸಿರಬೇಕು. ಎಂಥ ವಿಧಿಯ ವಿಕಟ ವ್ಯಂಗ್ಯ! 

ನೆಹರೂಜಿಯನ್ನು ಸೆಳೆದೊಯ್ಯಲು ಇದೆಂಥ ವಿಷಮ ಗಳಿಗೆಯನ್ನು ದುರ್ಷಪರ್ವಣಿಯನ್ನು ದೈವವು 

ಸಾಧಿಸಿತು! ಜೀವನದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಅತ್ತ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರಿದಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ನೆಹರೂರ 

ಅಸ್ಲಾಸ್ತ್ಯದ ಅಮಂಗಲ ಸಂಧಿಯಷ್ಟೇ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಶೇಖ್ ಅಬ್ಬು ಸ್ಹಿಲ್ಲಾ ಇದೀಗ 

ನೆಹರೂರಿಂದ ಅಯೂಬದರಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಕ ದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಉಭಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗಳ ಅಭಯ 

ಯೋಜನೆಯ ಕನಸೊಂದು "ಛಾಯೆಗಾಣಿಸಲಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾ ವಾಗಿಫೆ ವಿಶ್ವದ 

ಶಾಂತಿ ಸ್ಥಾಪಕರಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿಶೀಯ ನಾಯಕ, ಭಾರತದ ಯುಗಪುರುಷ ಅಂತರ್ಧಾನ ಹಾಡದ. 

ನೆಹರೂಜಿ ಏಕೆ ಸತ್ತರು? ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಯ ಭವಿತವ್ಯ, ಆಫ್ರೋ ಏಶಿಯಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ 

ಆಶೋತ್ತರ, ಕಾಮನ್ವೆಲ್ಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಹಿತ ಕರ್ತವ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಜಾಗತಿಕ 

ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಗುರುತರವಾದ ಭಾರವನ್ನು ಈ ಧೀರೋದಾತ್ತ ಲೋಕನಾಯಕನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದನು. 

ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಅವನ ಹೆಗಲು ಕುಸಿಯಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನ ಕಸವಿಸಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ ನ 
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ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ? 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಂತೆ ನೆಹರೂಜಿಯ ತ್ರಾಣವನ್ನು ಹೀರಿದ ಸಂಗತಿ, ಸ್ವಜನರ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಯಾದವೀ 
ಕಲಹ! 11/5 [೦೩/೧೮೬೬ ೩! 00111೮, 15 0! ೩ 50800%/ 0[ 115 270೩7085 ೩0/0860 ಎಂದು 

ಓಲಿವರ್ ಕ್ರಾಮವೆಲ್ಲನ ಕುರಿತು ಅವನ ವೈರಿ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಕ್ಲಾರಂಡನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು 

ನೆಹರೂಜಿಯವರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಧುರಂಧುರತ್ವ ಅವರು ಅನಾಯಾಸವಾಗಿ 

ಹೊತ್ತರು. ಅದೇ ರೀತಿ `ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ವಿರೋಧೀ ನಾಯಕರಂತೂ ನೆಹರೂರಿಗೆ 
ಮನೋಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರದವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ''ಗಿ1)/ ೦1111೦೪ &೧0೪/ 770 001೦೯ 

(180 171)/ ೩೮೦೦೧೬" ಎಂದಿದ್ದರು ಒಮ್ಮೆ ಮಹಾತ್ಮಾಜಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಹರೂಜಿಯನ್ನು 

ಬಾಲಬಡಕ ಮೂಢ ಮೂರ್ನ್ವ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರಿಗಿಂತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತು 

ಯಾದವರಂತೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುಡಾರಿಗಳು, ಅವರಿಗೆ ಮೃತ್ಕುಪ್ರಾಯರಾದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ 

ಹೊಲಸು ನಾರುವ ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ, ಜಂಭ, ಡಾಂಭಿಕತೆ, ದರ್ಪ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದುರ್ಧರ ಸ್ವಾರ್ಥ, 

ತತ್ವಭ್ರಷ್ಟತೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, "ನಿನ್ನೆ ಪಾಪರು ಇದ್ದವರು ಇಂದು ಲಕ್ಷಾದೀಶರಾಗುವ” ಹೊಂಚುಗಾರಿಕೆ 

(ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ. ಸಂಜೀವಯ್ಯರು ಅಂದಂತೆ!) ಹಗಲು ಶಾಸನ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಂಜೆಗೆ ಮದ್ಯದ 

ಬಾರುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮೋಸಗಾರಿಕೆ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀಲಂ ಸಂಜೀವರೆಡ್ಡಿ ಅಂದಂತೆ!) ಇದೆಲ್ಲ 

ನೆಹರೂರಿಗೆ ಮರ್ಮಾಘಾತ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಹಗಲಿರುಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಈ ಪೈಪೋಟಿ, ಒಳತೋಟಿ, 

ಹತೋಟಿ ಮೀರಿದ ಕಟುಕತನ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರಂತರ ಅಂತರ್ದಾಹವಾಗಿತ್ತು. ಆ ದಾಹದಲ್ಲಿ 

ನೆಹರೂರ ಹೃದಯ ಬೆಂದು ಬೆಂಡಾಯಿತು. ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಈ ಮಾರಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ. 

ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಿಲ್ಲ. ಈ ಮೂಕ ವೇದನೆಯಿಂದ ನೆಹರೂಜಿಯ ತ್ರಾಣವೇ ಹೀರಿದಂತೆ ಆರಿದಂತೆ 

ಆಯಿತು. ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಯಾವ ಬೃಹದ್ಯೋಜನೆಯೂ ಸ್ವಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಕಪಟ ಸಾಧನೆ 

ಇಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗದೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಪಟ ಕಾರಸ್ತಾನದ ಕಪಾಟವೇ 

ತೆರೆದಿತ್ತು. ಒಳಗೆ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ತರತರದ ಹಾವುಗಳ ರಿಂಗಣ (58486 01) 

-ವಾಗಿತ್ತು-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು. ಯಾದವರ ಅಂತಃಕಲಹದಂತೆ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಈ ಅಂತಃಕಲಹ ಕೊನೆಗೂ 

ತನ್ನ ನಾಯಕೋತ್ತಮನ ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ 

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರ ಈ ಷಡ್ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೇಸಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಏನೋ ನೆಹರೂಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ 

ಏಕಾಕಿಯಾಗಿ, ಏಕಾಂತ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕಂಡವರು 

ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಅಂತರ್ದುಖಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೆಹರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣರಾಗಿದ್ದರೂ, ಇಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರೊಂದಿಗೆ 

ಅವರು ಎಂದೂ ಸಮರಸರಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹುಲಿಯನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಅದರ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ 



ಲಲ ್ 

ಹಾಕಲು ಹೊಂಚಿನಿಂದ ಹಿಂಬಾಲಿಸುವ ನರಿಗಳ ಮಂದೆಯಂತೆ ಕಾಂಗೆಸ್ ಪಢಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಈ 

ಪುರುಷ ಸಿಂಹನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಮಾರು ದೂರವೇ ಇರುತಿದರು! 

ಜಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂದೋಲನದ ಮೂರ್ತಿಮಂತ ಚಾರಿತ್ರ,ವಾಗಿದ್ದರು, 

ಚಾರುತ್ತವಾಗಿದರು. ಮಹಿರಾವಣನ ಪ್ರಾಣ ಯಾವದೋ ಅಮೃತದ ಕುಂಡದ ಭ್ರಮರದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ 

ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ ಪುಣ್ಯಬಲ ನೆಹರೂಜಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದು ಈರ್ವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ನೆಹರೂಜಿ 
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪಕ್ಷಾತೀತರು. ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ವಿಶ್ವದ ನಾಯಕರು. 

ಧೃತಿಗೆಡದ ಧೀರ 

ನೆಹರೂಜಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷವೇ ತಮ್ಮ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನ ಜಡ್ಡಿನ ಮುಂಗುರುಹು ಅರಿತು 

ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಬಹುಕಾಲ ಬಾಳಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು 

ಹಿಂಜರಿಯುವ ವೃತ್ತಿಯವರೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವ, ಸಾವಿನ ಸನ್ನೆಯನ್ನು ಮನ್ನಿಸುವ 
ಅಳುಕು ಅಥವಾ ಸಾವಧ ವೃತ್ತಿ ಅವರದು ಎಂದೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ದೈವದೆದುರು ಅವರ ಪುರುಷಕಾರ 

ಎಂದೂ ಸೋಲನ್ನ ಒಪ್ಪಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೋಷವೂ ಇರಬಹುದು. 

ನಿಷ್ಠಾವಂತ ನೆಹರೂಜಿ 

ನೆಹರೂಜಿ ಸತ್ತಾಲೋಲುಪರೆಂದೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕರ್ತವ್ಯಲಂಪಟರಾಗಿದ್ದರು. ತಾನು 
ಕೈಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡ ಹೊಣೆಗಳನ್ನು ಕೊನೆತನಕವೂ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ನಿಷ್ಠುರ, ನಿಷ್ಠೆ 
ಅವರದು. ತಾಟಸ್ಥ ಃ ನೀತಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಚೀನದೊಂದಿಗೆ ತೊಡಕು ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ 

ಸಾಮಾಜವಾದ-ಇವೇ ಕೆಲವು ನೆಹರೂಜಿ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಅವುಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ 

ಚ್ಯುತಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹುಲಿಯ ಬೆನ್ನೇರಿದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ದಾಹವಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಗೃಹೋಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು 
ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಲಕ್ಷ್ಯದತ್ತ ಧಾವಿಸುವ ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ತೇಜವೇ ಆರಿ ಉರಿದು 
ಬೂದಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಮುನ್ನುಗ್ಗುವದೇ ಅನಿವಾರ್ಯ! ನೆಹರೂ ತೇಜಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. 

ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೈದೀಪ 

ಇಂದು ನೆಹರೂ ನಂತರ ಆ ಮಹಾತೇಜಸ್ಸಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು. ಅನೇಕ ಜ್ಯೋತಿಗಳು ಗ್ರಹ 
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು-ಒಟ್ಟಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ಆಕಾಶವನ್ನು ಬೆಳಗಿ ತುಂಬಬೇಕು. ಮುಂಬರುವ 
ಚುನಾವಣೆಗಳ ತನಕವೂ, ಇದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪಕ್ಷೀಯ 
ನಾಯಕರನ್ನು ಆಯ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕಾರವನ್ನು. ರಚಿಸಿದರೆ ಲೇಸು - ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನಾದರೂ ನೆಹರೂರ 
ಮಹದಾಧಾರ ತಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ನಿಜವಾದ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವೃತ್ತಿಯು ಸ್ಥಿರವಾಗಬಹುದು. ಈ ಮಹಾದುರಿತದಿಂದಲೂ ಹೀಗೆ ಮಹಾವಿಹಿತ 
ಸಂಘಟಿಸಬಹುದು. 



ಹಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೪೫ 

ದಾರುಣ ವಿಷವ ಮಾಜೇ 

ತವ ಶಂಖ ಧ್ವನಿ ಬಾಜೇ! 

ಇಂದು ಆ ಶಂಖಥ್ಣನಿ ಇಲ್ಲ. ದಾರುಣ ವಿಪ್ಲವ ಮಾತ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಭೋರ್ಗರೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಆದರೆ ಆ ದಿವ್ಯ ಧ್ವನಿಯು-ನೆಹರೂಜಿಯು ಊದಿದ ಆ ಪಾಂಚಜನ್ಯವು-ದೇಶದಾದ್ಕಂತ ಪ್ರತಿ 

ನೆಹರೂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ 

ಇಂದು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃ ದ್ದಿ ಸಾಧನೆಯ ಭವ್ಯ ಉತ್ಥಾಪನೆಯೇ ಅವರ ಸಾರ್ಥಕ ಸ್ಮಾರಕ. 

ನೆಹರೂಜಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ-ಎಂಬ ಮಾತು ತತ್ವತ: ಸರಿಯೂ ಅಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನತೆಗೆ 

ನೆಹರೂ ಒಂದು ಭಾವಚಿತ್ರ-ಭಾವನೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ಭೂಮಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೂ ಅವರ 

ಚೈತನ್ಯ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿಯುವದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ! ನ್ಯಾಯದ ಕೂಗು ಎದ್ದಲ್ಲಿ, 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ. ಸಂಕಟ . ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ, ತ್ಕಾಗದ ಕರೆ ಬಂದಲ್ಲಿ, ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅಹ್ವಾನವಿದ್ದಲ್ಲಿ 
ನೆಹರೂ ವೃತ್ತಿಗೆ ಔತಣ, ತಾರುಣ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ, ಉದ್ಯಮ, ಸಾಹಸ, ನಿ:ಸ್ಟಾರ್ಥ ಸೇವೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ 

ಪೌರುಷ-ಇವು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೆಹರೂರ ಲಿಂಗದೇಹ ಸ್ಪುಲಿಂಗದಂತೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುತ್ತದೆ!-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, 

ಸಮತ್ವ, ಬಂಧುತ್ವ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಇವುಗಳ ಆವಾಹನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಹರೂ ವೃತ್ತಿಯ ಆವಾಹನೆ 

ಇದೆ. 

ಇನ್ನು ಹೊಸ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತ ಲೋಕೋತ್ತರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಣಸಿಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅದರೆ ಆ 

ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬಿಂಬ ಅಚ್ಚಳಿಯದಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತರುಣರ, 
ಚಾಚಾ ನೆಹರೂರ ನೆಚ್ಚಿನ ಅಳಿಯಂದಿರ ಎದೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಳ ತೊಳಗಿ ಒಡಮೂಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ 

ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯದೆ ಅದರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಅಂಥ 

ಸಾವಿರದ ಸಾವಿರಾರು ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ ಪದವನ್ನೇರಿದ ನೆಹರೂಜಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ 

` ವಂದನೆಗಳು. 

“ನಮೋ ಸ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರ 
ಮೂರ್ತಯೇ 

ಸಹಸ್ರನಾಮೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೇ!'' 

ಳು 

“ಜನಸೇವಕ'' ಜೂನ್ ೧೦, ೧೯೬೪ 
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ಡಾ. ಧನಂಜಯ ಗಾಡಗೀಳ 

ವಿದ್ದತ್ತೆ, ವ್ಯಾಸಂಗ, ವಿಧಾಯಕ ದೇಶ ಸೇವೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ನಿಸ್ಬೃಹ ಆಸಕ್ತಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ 

ವಿಕೆ ರ್ವಸಮರ್ಪಣ ಭಾವನೆ, ಅಳವಾದ ವಿಚಿಕಿತ್ಸಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಕೇವಲ ಸಾಧುತ್ವದ ಮನೋವೃತ್ತಿ 

ೇೀರ ಸರಳ ನಿರಾಡಂಬರ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನತ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಯಾವದೇ ಸತ್ತೆ ಸೊತ್ತಿನ ಲೋಭವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಭಯ ವೃತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿನಯ 

ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಮತ್ತು ಏಕಾಂತ ನಿಷ್ಠೆಯ ಚರಿತ್ರ-ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಮಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಉಜ್ವಲ 

ಉದಾಹರಣೆಯ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪವು ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದಿತು. 

(09 

ಕ 

ಮಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಕಳಚಿದ ದೀಪ 

ಈ ದೀಪದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರ ದೂರ ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಅದರ ಪ್ರಭೆ ಒಂದೇ 

ಮಾದರಿ-ಸಿಗ ಮಧುರವಿ ದಷ್ಟೇ ದೂರದರ್ಶಿ, ಪಾರದರ್ಶಿ. ರಾನಡೆ, ತಿಲಕ, ಅಗರಕರ, 

್ರ. ಪ್ರಭ್ಬತಿ ದೀಪಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದೀಪವಿದು-ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. 

ಈ ಮಾದರಿಯ ಮುಂದಾಳುತನ ಕಳೆದ ತಲೆಮಾರಿನದು-ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನದು. ಡಾ. 

ಧನಂಜಯ ಗಾಡಗೀಳರ ನಿಧನದಿಂದ ದೇಶದ ನಿಸ್ಸೀಮ ಸೇವಕರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಾವು 

ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕಡಿದುಕೊಂಡಂತೆ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದವರು ಡಾ. ಹೃದಯನಾಥ ಕುಂರುರು 

ಧನಂಜಯ ರಾಮಚಂದ್ರ ಗಾಡಗೀಳರ ಜನ್ಮ ೧೯೦೧ ಎಪ್ರಿಲ್ ೧೦ಕ್ಕೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 

ದದ್ದು ೧೯೧೬ರಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಷವೇ ಅವರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 
ಕೂಡ್ರಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ೧೬ ತುಂಬಿದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 

ಅವರು ೧೯೨೦ರಲ್ಲಿ ಹಿಸ್ಟರಿ ಟ್ರೆಪೊಸ ಭಾಗ ಒಂದನ್ನೂ ಮರುವರ್ಷ ಅರ್ಥಶಾಸದಲ್ಲಿ 
ಭಾಗ ೨ನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿದರು. ಧನಂಜಯನೆಂಬ ಅವರ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷರಶ: ಸಾರ್ಥಕವಾಯಿತು! 
ಮುಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಂ.ಲಿಟ್. ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಫ ಸಂಶೋಧನೆ 
ಮಾಡಿದರು. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ, ೧೯೨೩ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಬಂಧ “ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಔದ್ಯೋಗಿಕ ವಿಕಾಸ'' ಎಂಬ ವಿಷಯದ್ದು. ಅದನ್ನು ಆಗ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತಜರೂ, ಶ್ರೀ ಗಾಡಗೀಳರ 
ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಪ್ರಾ. ಹೆಂಡರಸನ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಮುನಿಸಿದರು. ಅಕ್ಷಫರ್ಡ್ 
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ಗ ಡಿ $ ಡ್್ ಷ್ ಈ ಢ್ ುಖಣವರ್ಸಿಟ ಪ್ರಸ್ಸ್ ಅದನ್ನು ೧೯೨೪ರಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಸಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ೧೯೨೯, ೧೯೩೩ ಹಾಗೂ 

೧೯೫೭ರಲ್ಲಿ ಅದರ ಪುನರ್ಮುದ್ರಣಗಳಾದವು! 

ಸರಕಾರದ ಕ್ಹಚಿತ ಸಂಬಂಧ 

ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಪ್ರಾಜ್ಞ ತರುಣನು ಸರಕಾರೀ ಸೇವೆಗೆ 
ಮನಸೋಲಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಬಯಿ ಸರಕಾರದ ಹಣಕಾಸಿನ ಇಲಾಖೆಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾಗಿ 

ಅಲ್ಪಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸುರತದ ಎಂ.ಟಿ.ಬಿ. ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರಾದರು. ಅದೂ ಐದೇ 

ವರ್ಷ. ಅಂದು ಸರಕಾರೀ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡ ಡಾ. ಗಾಡಗೀಳರು ವಿಚಾರಣಾ ಸಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸರಕಾರವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿಯೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ! | 

ಅದರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಸ್ಥಾಪಕ 

ಧನಂಜಯ ಗಾಡಗೀಳರ ಧ್ರುವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ವಿವಿಧ ಅರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಆ 

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಅದರ್ಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕೆಂಬ ಅವರ 

ಹಂಬಲ ೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ ಈಡೇರಿತು. ಅವರ ಮಾವಂದಿರು ೩ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯ ನಿಧಿಯನ್ನು 

ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಕಾನೊಮಿಕ್ಸ್ 

ಎಂಬ ಈಗ ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ 

ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ೨೫ ವರ್ಷ ಡಾ: ಡಿ.ಆರ್. ಗಾಡಗೀಳ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ 

ಪಂಚಪ್ರಾಣರಾಗಿ ದುಡಿದರು. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವರು ತಾವೇ ಕಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ವಿನಮ್ರತೆ 

ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಡ್ಡ ಬಂದಿತು. ದಿ. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಖಲೆಯವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸರ್ವಂಟ್ಸ್ 

ಅಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದಲೆ ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಪಿಟ್ಕುಟ್ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರು 

ಆಗ್ರಹಪಟ್ಟರು. 

ಪದ್ಧತಿ-ವಿಶೇಷಜ್ಞ 
ಧನಂಜಯ ಗಾಡಗೀಳರನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯುವದಾದರೆ ಅವರು ಪದ್ಮತಿ-ವಿಶೇಷಜ್ನ 

(1101706 $76018115) ರು. ಹೊರತು “ವಿಷಯ ವಿಶೇಷಜ್ಞ'' (80]60( 5060181150) ಅಲ್ಲ. 
ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ವಾದಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಡಚಣೆಯ ಸಿದ್ಧಿ ಶುದ್ಧಿಗಳ 

ಕಡೆಗೇ ಅವರ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. 1011 ೫/0ಗಆ ಗೆ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇದರಿಂದಲೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯ ಸಹಕಾರಿ ಅಂದೋಲನದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಹಚರ್ಯ 

ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಧಾರಿಯಾ ಅಂದಂತೆ ಗಾಡಗೀಳರ ಅ ವಿಶ್ರಾಂತ ಪರಿಶ್ರಮದ 

ಫಲವಾಗಿಯೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರೀ ಚಳುವಳಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಳಹಂದ ಭದ್ರವಾಯಿತು. 

ಇದೇ ಅವರ ಮಹತ್ ಸಾಧನೆ. 

ತಮ ೇಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೂ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 
€್ರ 

ವಾಸಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಒತ್ತಾಯವಿತ್ತು. 
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- ಕಾಳೆ ಅವರ ತ. ಮೆ ಜಯ ಬುಕ ಒಡೆದೆದ್ದು ಕಾ ಕೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. 

ಈಗ ಅವರ ಸಮಕಾಲೀನರಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅದರ ಛೆ 

ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರೆಂದರೆ ಪ್ರಾ.ಸಿ.ಕೆ. ವಕೀಲ, ಡಾ. ಪಿ.ಎಸ್. ಲೋಕನಾಥನ್ ಮತ್ತು ಡಾ. 

ವಿ.ಕೆ.ಆರ್.ವಿ. ರಾವ್ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು. 

ಗಾಡ್ಗೀಳರ ಅರ್ಥನೀತಿ 

ಡಾ. ಗಾಡಗೀಳರ ಅರ್ಥಸಿದ್ಧಾಂತದ ಲಕ್ಷ-ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು? 

೧. ಸ್ವಾವಲಂಬನ-ಭಾರತೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಬಗೆಹರಿಕೆಗಳ ಶೋಧ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ, 

ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ. ಅವಲಂಬನೆ: ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆಯ 

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾಕಾರ್ಯ ರಂಗದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಭದ್ರ 

ಸ್ನಾರ್ಥಿಗಳ ಉಚ್ಚಾಟನೆ. 

೨. ಮದ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ. ಅತಿರೇಕದ ಅತ್ಯಂತಿಕ ಉಪಾಯಗಳ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಗ್ರಾಮೀಣ 

ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಭಾರತೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಲ್ಲ ಉಪಾಯ ಯೋಜನೆ. 

೩. ಯೋಜನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟನಲ್ಲಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನು 

ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪಥ್ಯದ ಪಾಲನೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ, ವಿತರಣೆ, ವಿದೇಶೀ ವ್ಯಾಪಾರ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕಾಸದ ಗುರಿಯತ್ತ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಡುವದು. 

೪. ವಿತರಣೆ, ಬೆಲೆಧಾರಣೆ ನಿರ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ-ಇವುಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 

ಹಣಕಾಸಿನ ಧೋರಣೆಗಳು ಅಪಯಶಸ್ವಿ. ಅದಕ್ಕನೇಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳೇ ಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ 

ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಯಮ ಒಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ದಾರಿ. 

೫. ಬೆಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಥಿಕ ವೃಷಮ್ಯ ತಗ್ಗಿಸಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ-ಆರ್ಥಿಕ 
ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತರಬೇಕೆಂಬುದು ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ತತ್ವ. 

ಮಹಾ-ಯೋಜಕ ಗಾಡ್ಗೀಳ 

ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಡಾ. ಗಾಡಗೀಳ ಸತತ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರಿ 
ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರೀ ಸಾಧನೆ ಏನೂ ಸಾಲದು. ಅದರಿಂದ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರ ಟೀಕೆಯ 
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ತಿರುಳು "1877118 ೩೧6 [೦೦೧೦011೦ 70೦11017 170618 ಎಂಬ ಅವರ ಗ್ರಂಥ ಈ ಯೋಜನಾ 

ಮೀಮಾಂಸೆಗೇ ಮೀಸಲಾದ ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥ. 

ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯ ಅದರ ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆ ನಿರ್ವಹಣೆ-“ಹುಲ್ಲುಬೇರಿಗೆ ಒಯ್ಯಬೇಕೆಂದು 

ಅವರ ಹಂಬಲ ಹಣಗಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಜಿಲ್ಲೆಗೊಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಬೇಕೆಂಬುವತನಕ ಅವರು 

ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ತರುವದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಾಗೆಯೇ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 

ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಯೋಜನಾ ಧನಸಹಾಯದ ತೊಡಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ 
ಬಿಡಿಸಿದರು. 

`ಅವರ ಸೇವೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಲಿತ್ತು 

ಗೋಖಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಕೂಟನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಅವರು ಕೆಲ ಅವಧಿ ಪುಣೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 
ಕುಲಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಲೆ ೧೯೬೬ರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಮಾಣೀ ಭೂತ ಆರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ 

ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನೇಮಕರಾದರು. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಆಯೋಗ, 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕಾಸದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 

ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾದ ಮೇಲೆ, ಡಾ. ಗಾಡಗೀಳರು “ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ದಿಮೆ (8081809) ಯ ವಿಕಾಸದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆಯಲಿದ್ದರು. 

ಆದರೆ ಅವರು ಮನೆಗೇ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ!. ತಾವೇ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಅಭ್ಯುದಯದ 

ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ವಿಷಯರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. 

ದಿವಂಗತ ಡಾ. ಧನುಂಜಯ ಗಾಡಗೀಳರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಶತಕೋಟಿ ವಂದನೆಗಳು. 
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“ಜನಸೇವಕ'” ನವೆಂಬರ್ ೧೦,೧೯೭೧. 
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ಸುಭಾಸ್ಚಂದ್ರರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ , ಯಾತ್ರೆ 

ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯದೆಂಬ ಕೊನೆಯ "ಚಲೇ ಜಾವ್'' ಚಳವಳಿಯ ನಡುವೆ, 

೨ನೆಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಪ್ರಚಂಡ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತು ಹೋರಾಡು ತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪ್ರಧಾನಿ 

ಸರ್ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ಲರು ಅಂದಿನ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉದ್ಗರಿಸಿದ್ದುಂಟು: 
“ಓ! ಏನಿದು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನಾಹದ ತಲೆಕೆಡಿಸುವ.ಸಂಭ್ರಮ-ಜಂಜಡ! ಇದರ ಬದಲು ನಾನು ಈ 

ಪಂಡಿತ ಜವಾಹರಲಾಲರಂತೆ ಅಹಮದಾಬಾದ ಜೇಲಿನಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ “ಡಿಸ್ಕವರಿ: ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾ” ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ! ಅದೆಷ್ಟು ಹೇಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ!'' 

೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಜೇಲಿನಲ್ಲಿ ನೆಹರೂಜೀ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 

ಮುಳುಗಿದ್ದಾಗ, ಅತ್ತ ನೇತಾಜೀ ಸುಭಾಸ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಭಾರತದ ಹೊರಗೆ ಜರ್ಮನಿ, 

ರಷಿಯಾ, ಜಪಾನು ಸುತ್ತಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆಜಾದ್ ಹಿಂದ್ ಫೌಜನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು!-ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ 

ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ದಾಳಿಹೊಡಲು! ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ದೇಶದಿಂದ, ಬ್ರಿಟಿಷರ 

ಕಾರಾವಾಸದ ಕಣ್ಣೆರೆಯಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧಸನ್ನಾಹವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 

ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೇತಾಜೀ ಬೋಸರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನೆರವಾದವರು ಯಾರು? ಕಾಮ್ರೇಡ್ 

ಶ್ರೀಪಾದ ಅಮೃತ ಡಾಂಗೆ! ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಆದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 

ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೦ಕ್ಕೆ ಕಾ. ಶ್ರೀಪಾದ ಅಮೃತ ಡಾಂಗೆಯವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಥೈವ 

ಸಾರ್ಥಕವೂ ಅಮೂಲ್ಯವೂ ಆದ ಬದುಕಿನ ೯೦ನೆಯ ವರ್ಷವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದರು. ಆ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ 

ಅವರ ಅಪೂರ್ವ ಸತ್ಕಾರ ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ 

ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಧೀರೋದಾತ್ತ ಚರಿತ್ರೆಯ ಭೀಷ್ಮಪರ್ವ. 

ಆದರೆ ಈ ಮಹಾರಥೀ ಭೀಷ್ಮನು ಇನ್ನೂ ಶರಪಂಜರವನ್ನು ಸೇರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಡಪಂಥೀಯ 

ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಮೇಲೆ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪ್ರಣಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾ. ಡಾಂಗೆಯವರ 

ಹಿಡಿತ ಇನ್ನೂ ಅಪಾರವಿದೆ. ಕಾ. ಡಾಂಗೆಯವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ವ್ಯಾಸಂಗ, ಅಪ್ರತಿಮ ವಾಗ್ಮಿತೆ, 

ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಪ್ರಭುತ್ವ-ಎಲ್ಲವೂ ಅನನ್ಯ. ಅತ್ಯಂತ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಘರ್ಷ, 

ಸಂಘಟನೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಹೋರಾಟಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಯೂ ಕಾ. ಡಾಂಗೆ ಅನೇಕ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ 
ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚರಿತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಬೇರೊಂದು ಲೇಖನವೇ ಅವಶ್ಯ. 

ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಹೊರಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ "ನೇತಾಜೀ ಸುಭಾಸ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸರಿಗೆ ಡಾಂಗೆಯವರು 
ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಕೊನೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಹಾಯದ ಕಥೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಸಾಹಸದ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ನಡೆದುಹೋದುವು. 
ಅವು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಭಾಸ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಿಲೆಬಿದ್ದು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದವರು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರದ ಸರ್ಪಗಾವಲಿನ ದಿಗ್ಬಂಧದಿಂದ 
ಹೊರಬಿದ್ದುಹೋದ ಸಾಹಸ ಅದ್ಭುತ! (ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ 8 ವೀರ ಸಾವರಕರರು 
ಮಾರ್ಸೆಲ್ಸ್ ಬಂದರದ ಬಳಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಡಗದಿಂದ ಹಾರಿ ಕಡಲನ್ನು ಈಜಿ ಜೈಸಿ ಫ್ರೆಂಚ್ 
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ಗಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಚಳವಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣರು 
ಹಜಾರೀಬಾಗ್ ಜೇಲಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಹೋದದ್ದು ಇತ್ಯಾದಿ). 

ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರರ ಸಾಹಸ ಅತಿ ಪ್ರಚಂಡ. ಅತ್ಯದ್ಬುತ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಯಶಸ್ವಿ. ದೇಶದಿಂದ 
ಪ್ರಿಟಿಷ್ ದಿಗ್ಬಂಧದಿಂದಲೇ ಪಾರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಹೊರನಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೈನ್ಯ ಸಂಘಟಿಸಿ. 

ಟಿಷರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಹೂಡಿ ಸಿಂಗಾಪುರ. ಅಂಡಮಾನ, ನಿಕೋಬಾರ ಗೆದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತ 

ರಕಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆಯೇ ಏರಿ. ಬಂದದ್ದು ನೇತಾಜಿಯ 
ವಿಕ್ರಮ. 
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ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ದಿಗ್ವಿಜಯದ ನಾಂದಿ ಸುಭಾಸ್ ಬೋಸರು ಕಲಕತ್ತೆಯ ಗೃಹಬಂಧನದಿಂದ 

ಪಾರಾಗಿ ಹೋದಮೇಲೆ. ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯು ಔರಂಗಜೇಬನ ಸೆರೆಯಿಂದ ಆಗ್ರಾದಿಂದ, 

ಮಿಠಾಯಿ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಪಾರಾಗಿ ಹೋದಂಥ ಪವಾಡವಿದು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ನೆರವಾದವರಲ್ಲಿ 

ಕಾ. ಶ್ರೀಪಾದ ಅಮೃತ ಡಾಂಗೆ ಮಹತ್ವದವರು. ಈ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾ. ಡಾಂಗೆಯವರ 

ನೆರವು ಬೋಸರಿಗೆ ಅತಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಸಾರ್ಥಕವೆನಿಸಿತು. 

ಆಗ ತೀವ್ರ ಅಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತ ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರರನ್ನು ಸರಕಾರವು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ತಂದು 

ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೋಸರು ತಮ್ಮ ಸೋದರಳಿಯನ 

ನೆರವಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದು ಹೋದರು. ಮೌಲವಿಯ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಟ್ರೇನಿನಿಂದ ಪೇಶಾವರವನ್ನು 

ತಲುಪಿದರು. 

ಅದೇ ಸಮಯ ಡಾಂಗೆಯವರ ಒಬ್ಬ ಕಾಮ್ರೇಡ್ ಭಗತ್ ರಾಂ ತಲವಾರ ಜೇಲಿನಿಂದ 

ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನ ತಂದೆಗೆ ದೇಹಾಂತ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅವನ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನೂ 

ಜೇಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದನು. ಕಾ. ಡಾಂಗೆ ಭಗತ್ ರಾಂರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದರು. 

“ಕಲಕತ್ತೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ "ಭಾಯಿ' ನಿಮಗೆ ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗುವರು. ಆತ "ಭೂಗತ'ನಿದ್ದಾನೆ. ಅವನನ್ನು 
ಕಾಬೂಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ದಯಾನ ಖೈಬರ್ ದಾಟಿಸಿ ರಷಿಯನ್ ಭೂಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುವುದು.” 

ಡಾಂಗೆಯವರ ಚೀಟಿ ಕೈಸೇರಿದ ಒಂದೇ ದಿನ ಮುಂಚೆ ಭಗತ್ರಾಂ ತಲವಾರ ಮದುವೆ ಆದನು. 

ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸುಭಾಸ್ ಬಾಬೂ ತಲವಾರರ ಸಂಗಡ ಕೂಡಲೆ ಮನೆಬಿಟ್ಟು ನಡೆದರು. 

ತಲವಾರನಿಗೆ ತಾನು ಯಾರ ಸಂಗಾತಿ ಆಗಿದ್ದೇನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಾಬೂಲದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ಸುಭಾಸರು ತನ್ನ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ತಲವಾರ ಆಗತಾನೇ ಮದುವೆಯಾದವನು. ಆದ್ದರಿಂದ 

ಸುಭಾಸರು ಅವನಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ “ನಾನು ಕಾ. 

ಡಾಂಗೆಯವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಮೀರಲಾರೆ” ಎಂದು ಆತ ಬೋಸರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಬೋಸರು 

ಪುಶ್ತು ಭಾಷೆ ಆರಿಯರು. ಅವರು ಕಿವುಡ-ಮೂಕನೆಂದೂ ತಲವಾರನ ಒಬ್ಬ ಕಕ್ಕನೆಂದು ಸೋಗು 

ಮಾಡಿದರು. ತನ್ನ ಕಕ್ಕನನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆಂದು ತಲವಾರ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದನು. ಇಬ್ಬರೂ 

೧೯೪೧ರ ಜನವರಿ ೨೩ಕ್ಕೆ ಕಾಬೂಲದಲ್ಲಿ ತಂಗಿದರು. 

ಅಲ್ಲಿ ಸೋವಿಯತ್ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸುಭಾಸ. ಬೋಸರಿಗೆ ಸಹಾಯ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 
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ಅವರಿಗೆ ಮಾಸ್ಕೋದಿಂದ ಅನುಮತಿ ಬೇಕಿತ್ತು. ಆಗ ತಲವಾರ ಇಟಾಲಿಯನ್ ರಾಯಭಾರಿ 

ಚೇ ರಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದನು. ಅವರು ಜರ್ಮನ್: ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯ: ನೆರವಿನಿಂದ 

ುಭಾಸರನ್ನು ಬರ್ಲಿನ್ಗೆ ಒಯ್ದರು. ಹ ಸುಭಾಸರು ಹಿಟ್ಟರನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ಮಾಸ್ಕೂ 

ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಜ ಸ ಹೇ? ಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಯಿತು. 

( 

೮(. 

ತ್ರ 

| 

ತ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸುಭಾಸರ ಪಲಾಯನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಗೋತ್ತಾಯಿತು. ಅವರು 

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರ. ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಿ ವಾರಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ: ತಲವಾರನನ್ನು 

ಹಿಡಿಯಲು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಊರಿಗೆ ಮರಳಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಸುಭಾಸರ ಮರಣದ ನಂತರ, 

ದೇಶದ ವಿಭಜನೆಯ ನಂತರ ತಲವಾರ ತಿರುಗಿ. ಬಂದರು. ಆದರೆ ವಿಚ್ಛಿದ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆತ 
ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯದಾದರು. ತಾನೇ ನಿರಾಶ್ರಿತನಾಗಿ ಅಂಬಾಲಕ್ಕೆ 

ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಭೂಗತನಾಗಿ ಇದ್ದು, ಕಮ್ಕುನಿಸ್ಟ ಕಾಮ್ರೇಡರುಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಉತ್ತರದ 

ಕೆಲವು ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದನು. ಒಂದು ದಿನ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ 

ಸಹೋದರನ ಭೇಟಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಆತ ತಲವಾರನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟ-ತನಗೆ 

ಒಬ್ಬ ಸೋದರಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಗಂಡ ಒಂದು ದಿನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು. ಅವಳ 

ಬಾತ ಜರ್ ಅಂದರು: ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಕೆ ಕಾಸ ವಿಧೆವೆಯೆಂದು 

ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ತಲವಾರ ಅವಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದನು ತಾನು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. 

ಅವರೀರ್ವರ ಭೇಟಿ: ತೀರ ಹೃದಯ ವಿದ್ರಾವಕವಾಗಿತ್ತು. ತಲವಾರ ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ, 

ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿಯೂ ತೀರ ಉದ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದನು. 

ಈ ವೃತ್ತಾಂತ ಗೊತ್ತಾದೊಡನೆ ಕಾ. ಡಾಂಗೆ ಪಂಡಿತ್ ನೆಹರೂರವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರು. 
ನೆ೫ಹಾಜಿ' ತಲವಾರನನ್ನು ಮುಭಿತ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ನಿವೇಶನಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯ ವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದರು. 
ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿದರು. ಈಚೆಗೆ 'ಕಲವು ವರ್ಷಗಳ 
ಹಿಂದೆ ತಲವಾರ ಧಾ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿಯೇ ತೀರಿಕೊಂಡರು. 

ಇದೊಂದು ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಕಾ. ಶ್ರೀಪಾದ ಅಮೃತ ಡಾಂಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಗೌರವದ ಸೌಧಕ್ಕೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ 
ಒದಗಿಸಿದರು-ನೇತಾಜಿ ಸ ಭಾಸ್ ಚಂದ್ರ ನಾತ ರ ಎಜುತಿ. ಹಿಂದ್ ಫೌಜ್ಸೇನೆಯ 
ದೇದೀಪ್ಕಮಾನ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ! 

"ತರಂಗ' ಡಿಸೆಂಬರ್ ೩೧, ೧೯೮೯ 
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ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿಯ ವಿಭೂತಿ ವಿಶೇಷ 

ಗ ಶಿವ ಛತ್ರಪತಿಯ ೩೫೧ನೆಯ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಭವದಿಂದ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ 
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಛತ್ರಪತಿಯ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ-"ಹಿಂದೂಪದ ಬಾದ 
ಶಾಹಿ'ಯ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ರಾಯಗಡದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಹೋತ್ಸವವು ನಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ 
ಮಹೋತ್ಸವವು ನಡೆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಜಿಯವರೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. 

ಆ ಮೂಲಕ ಶಿವಾಜೀ ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಒಬ್ಬ ವಿಭೂತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಮಹಾಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು-ಎಂಬುದನ್ನು ನಿದರ್ಶಿಸಿದಂತಾಯಿತು. 

ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ನೆಹರೂಜೀ ಜೇಲಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮುದ್ದು ಮಗಳು ಇಂದಿರಾ 

ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಜಗ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆ ಪತ್ರಸಂಗ್ರಹ "ಮಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯ ಓಲೆಗಳು', ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸದ ಇಣುಕು ನೋಟಗಳು' 

ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಇಂದು ಜಗತ್ಪಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಗೆ ನೆಹರೂಜಿ ಶಿವಾಜಿಂ 

ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಅನುದಾರ ಟೀಕೆಯ ಮಾತು ಬರೆದಿದ್ದರು. ಶಿವಾಜಿ ಒಬ್ಬ ದಾಳಿಕೋರ 

ಅರಸು (ಗಿ/00107' 011110೦0) ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನ 

ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಯಿತು. ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡಿತು. ಆ ಮೂಲಕವೇ ಏನೋ (ಶ್ರೀ ಯಶವಂತರಾವ್ 
ಚವ್ಹಾಣರು ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿತ್ವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆದ್ಯಂತ ಶಿವಾಜಿಯ ಒಂದು 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪೂಜಾಪಂಥ (೮ು1)ವನ್ನೇ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು. ಮುಂದೆ ಪ್ರತಾಪಗಡದಲ್ಲಿ 

ಶಿವ ಛತ್ರಪತಿಯ ಅಶ್ವಾರೂಢ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಉದ್ಭಾಟನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂ ಅವರೇ ಬಂದು 

ಒಂದು ರೀತಿ ತನ್ನ ಆ ಹಿಂದಿನ ಲಿಖಿತ ಪ್ರಮಾದವನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 

ಜನತೆಯ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರಿದರು. ಮರಾಠಿಗರ ಮನೋ ಮಾಲಿನ್ಯ ವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಾಂಜಲತೆಯಿಂದ 

ತೊಳೆದು ಎಧನತ 

ತಂದೆಯ ಗೆರೆಯನ್ನೇ ಗೀರುತ್ತಾ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಇಂದಿರಾ ರಾಯಗಡೆದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಛತ್ರಪತಿಗೆ 

ಪ್ರಥಮ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. 

ಶಕಕರ್ತ, ಯುಗಪುರುಷನೆಂದೆಲ್ಲ ಹೆಸರಾದ ಶಿವಾಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಅವನ ನೇತ್ಪತ್ವ ಕರ್ತೃತ್ವಗಳ 

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವೇನು? ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ- ಸ್ವಷ್ಟಿತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ-ಮೂಲ್ಯವೇನು? 

ವ್ಯವಹಾರತಃ ಆತ ಮರಾಠಾ-ಮಾವಳೇ ಮಂದಿಯ ತರುಣ ಪುಂಡರನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿ ದಿಲ್ಲಿಯ 

ಮುಘಲರ ಹಾಗೂ ಬಿಜಾಪುರದ ಅದಿಲ್ಶಾಹಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಬಂಡೆದ್ದು ತನ್ನ ದೇಶದ "ಹಿಂದವೀ 

ಸ್ವರಾಜ್ಯ'ವನ್ನು ಕಟ್ಟೆ ಮೆರೆಯಿಸಿದನು. ರಾಯಗಡದಲ್ಲಿ "ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರತಿ ಪಾಲಕ'ನೆಂದು 

ಛತ್ರಪತಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡು ರಾಜಾ ಬಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡನು. 

ಆದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಆತ ತತ್ವತಃ ಹಾಗೂ ವಸ್ತುತಃ ದಾಸ [ದಲ್ಲಿ ತೊತ್ತುಳಿಗೊಂಡ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ 

ಸ್ವಾಭಿಮಾನವನ್ನು ತುಂಬಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೂದಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕ ಳು ಕತ್ತಿಕುಡುಗೋಲು ಹಿಡಿದು 
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ಕಾಣಿಸಿದನು. ಹೀಗೆ ದೀನ ದಲಿತ ಪಸ ಕಾಕ ಗ "ತೂಡೆದು 
ಕಿ. 

ವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು-ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ತ 

ತರಷ್ಟ ಧರ್ಮ'ವನ್ನು-ಚೇತರಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರಣೆ ತುಂಬಿದ ಧೋರಣೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ 

ಮಹಾಪುರುಷ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ. 

(6 

ಶಿವಾಜಿಗೂ ಈ ಪ್ರೇರಣೆ ಬಂದದ್ದು ಮೂಲತಃ ವಿಜಯನಗರ ಸ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ. (ಶಿವಾಜಿಯ 

"ಭೋಸಲೆ' `ವಂಶನಾಮವು ಮೂಲದಲ್ಲಿ "ಹೊಯ್ಸಳ' ಹೆಸರಿನದೇ ವಿಕೃತರೂಪವೆಂದು ನನ್ನ 

ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮರು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪು). ಕ್ರಿ.ಶ. ೧,೦೦೦ 

ದಿಂದಲೂ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಡೆದು ಬಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಠಾಣ-ಮುಘಲ ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ 

ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಸತ್ತೆಯ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ" 

ಹೂಡಿ ೨೦೦ ವರ್ಷ ಕಾಲ ವೈಭವಶಾಲಿಯಾದ ಸುಘಾವಾಫಿ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ಎ ಹುಕ್ಕಬುಕ್ಕರ 

ವಿಜಯನಗರ, ವಿಜಯ ನಗರವು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು (ಬಹುಮನಿ) ಮುಸ್ಲಿಂ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೀಡಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಒಂದು ದಿನ 

ಒಮ್ಮೆಲೆ "ಮರೆತುಹೋದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಹೆಸರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳಹೆಸರಿಲ್ಲ' ಎಂಬುವಂತೆ 
ಆಯಿತು. 

ಆದರೆ ವಿಜಯನಗರದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ಶಿವಾಜಿ ಆ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು 
ತಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾಲಜ್ಜಾನವೂ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವವೂ ಸಾಮಯಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ 
ಧ್ಯೇಯ ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಶಿವಾಜಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ದೊರೆಗಳಿಗಿಂತ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು 
ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿತ್ತು. 

ಶಿವಾಜಿಯ ಚರಿತ್ರ - ಜಾರಿತ್ರ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅತಿರೇಕಗೊಂಡಿದೆ. ಅವನನ್ನು 
ಅವತಾರವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಗಳೆದೂ : ಸರ್ಯದುನಾಥ ಸರಕಾರರಂಥವರು 
ಶಿವಾಜಿಯ ಯಥಾರ್ಥ ಚರಿತ್ರ ಚಿತ್ರಣದ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಆದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಥ 
ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಶಿವಾಜಿಯ ಬಗೆಗೆ ೨೦-೨೫ ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳು ಹೊರ 
ಬಂದಿವೆ. ಅದೇ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬಗೆಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಲ್ಲಿ ೮೦,೦೦೦ ಗ್ರಂಥಗಳು ಈ ವರೆಗೆ 
ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ! ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಅಭಾವವೇ ನಿಬಿಡರಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ 
ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ನಗೆ ಶಿವಾಜಿಯ ಬಗೆಗೆ. ಕಾದಂಬರಿಗಳೂ ನಾಟಕಗಳೂ ಹೊಸ ಡು 
ದೃಷ್ಟಿಯ ಹಾಗೂ ಆಳದ ಮರ್ಮವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ರಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ 
ಅವನ ಬಗೆಗೆ ಹೊಸ (ಹಳೆಯ) ಕಾಗದಪತ್ರಗಳ ಶೋಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ-೪ ವರ್ಷಗಳ 
ಹಿಂದೆ ದಿಲ್ಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಪ ೨) ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮಿಠಾಯಿ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಮಿಠಾಯಿ ಕಟ್ಟಿ ತಂದ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ 
ಮಿರ್ಜಾ ರಾಜೇಜಯಸಿ6ಹ ಹಾಗೂ ಶಿವಾಜಿಯ ಹೆಸರುಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಂಡು ಆ 
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ಮಿಠಾಯಿಯವನೆಡೆಗೆ ಓಡಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಂಥ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿದ `ಒಂದು ಕಟ್ಟನ್ನೇ 
ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು-ಅವು ರಾಜಾ'ಜಯಸಿಂಹ ಔರಂಗಜೇಬನಿಗೆ ಶಿವಾಜಿಯ ವಿಷಯ ಬರೆದ 

ಗುಪ್ತ ಸ ಕಟ್ಟು! 

ನಮ್ಮಲ್ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇನ್ನೂ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಕಾಲುದಾರಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಕದಂಬರ 
ಬನವಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರೆಗೆ ನಡೆದ ಉತ್ಪನನ-ಸಂಶೋಧನೆ ನಾಮ ಮಾತ್ರ. ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡಿಗರ 

ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಮರಾಠಿಗರದಂತೆ ಒಂದು ೫೦೦-೬೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಅವಿಚ್ಛೆನ್ನ ಪರಂಪರೆ 

ಇಲ್ಲ ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ನಂತರ ಪಾಳೆಯಗಾರಿಕೆಯ ಒಳತೋಟಿ ಪೈಪೋಟಿಗಳದೇ ಕನ್ನಡಿಗರ 

ಕರ್ಮಕಥೆ. ಆದರೆ ಶಿವಾಜಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಸ್ಟದ ಸ್ವರಾಜ್ಯಾಭಿಮಾನ ಮುಂದೆ 

ಪೇಶ್ವೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹೊಸ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಬೃಹದಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಪಾನಿಪತ್ತಿನ 

೩ನೆಯ ಯುದ್ಧದ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ೨ನೆಯ ಬಾಜೀರಾಯನಿಂದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಶರು 
ಕಸಿದು ಕೊಳ್ಳುವತನಕ. ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಚಾಲುಕ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ 

ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಕುದುರೆಗಳು, ರಘುನಾಥ ರಾವ್ ಪೇಶ್ವೆಯ ಕುದುರೆಗಳಂತೆಯೇ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ 

ಮಿಂದಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿಜಯನಗರದ ನಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 

ಆ ಕನ್ನಡ ಅರಸರುಗಳೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ ದಕ್ಷತೆಯ ಥೋರಣೆ ವಹಿಸಲಿಲ್ಲ, 

ಇರಲಿ. 

ಶಿವಾಜಿ. ಅವತಾರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ. ಅವನ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ತನಕ್ಕೆ, ಲಷ್ಕರಿ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ, ಅದಮ್ಯ 

ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರದ ಕ್ಲ್ಷಿತಿಜವು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಹೊಸ ಬಿತ್ತರದಿಂದ 

ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪ ಜನತೆಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆರಕವಾಗಿತ್ತು. 

ವಿಜಾಪುರದ ಅದಿಲಶಾಹಿ ಊಳಿಗದಲ್ಲಿಯ ಸೇನಾಪತಿ ಶಹಾಜಿ ರಾಜೆಯ ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ 

ಜೀಜಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಅವಳ ತುಂಟ ಹುಡುಗ ಶಿವಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುಣೆಯ ಜಾಗೀರಿನ 
ಪಾರುಪತ್ಯಕ್ಕೆಂದು ದೂರವಿಟ್ಟ. ಗಂಡನ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯ ಆ ವಿಲಾಸ ಬದುಕಿಗೆ ಹೇಸಿ ಅದರ 

ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ತರಬೇತಿ ತಾಯಿ ಈ ವೀರಪುತ್ರನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಅಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. 

ಹೀಗೆ. ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಪುಂಡ ಪಾಳೆಯಗಾರ ಹುಡುಗನಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಶಿವಾಜಿ ತನ್ನದೇ 

ಬುದ್ದಿಬಲಗಳ ತರಳರ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು, ಅದಿಲ ಶಾಹಿ ಹಾಗೂ ಮುಘಲ ಬಾದಶಾಹಿ 

ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನು ಇದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿ ಕೊನೆಗೂ 

ಛತ್ರಪತಿ ಆದನು. ಆಗ ಅವನ ಬಲ ೪೦ ಸಾವಿರ: ಕುದುರೆಯಾಳು. ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಕಾಲಾಳು 

ಮತ್ತು ೧೬ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಿತ್ತು. ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ ಒಂದೇ-ಶಿವಾಜಿಯ 

ಅಸಾಧ್ಯ ಜಿದ್ದು, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಹಸ ಮತ್ತು ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಯಕತ್ವ. ಅವನ ಈ ಅಲೌಕಿಕ 

ಸಾಧನೆ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಗುಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಾರದ ಹಿಂದಿನ 'ಬಖಿರ 'ಕಾರರೂ ನಂತರದ 

ಇತಿಹಾಸಕಾರರೂ ನಡುವಿನ ಲಾವಣೀಕಾರ "ಶಾಹೀರ'ರೂ ಅವನನ್ನು ದೇವಾಂಶ ಸಂಭೂತನೆಂದರೆ 

ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. ಆದರೂ ಆತ ಮಾನವನೇ ಆಗಿದ್ದ. ಮಾನವೀಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳೂ ದೋಷಗಳೂ 

ಆ ಮೂಲಕವಾದ ಯಶಾಪಯಶಗಳೂ ಅವನ "ಪಾಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ದವು. ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ 



೯೬ 

ಕೋಟೆಗಳಿಗಾಗಿ .ಹೋರಾಡಿ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ತನ್ನ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಕೂನಗೂ 

ಕೋಟಲೆಗೊಳಗಾಗಿ ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ದೇಹವಿಟ್ಟ ಈ ಮಹಾಪುರುಷನ ಕೊನೆಯ. ದಿನಗಳು 

ಹೆಂಡಂದಿರ ಹಾಗೂ ಗೃಹಕಲಹದ ತಾಪದಲ್ಲಿ ತೊಳಲಿ ನುಗ್ಗಾಯಿತು. 

ಶಿವಾಜಿಗೆ ಅವನ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಇಷ್ಟ, ಬಂಧು ಬಳಗದ ಇನಾಮದಾರ, ವತನದಾರ, 

ಜಾಗೀರದಾರ, ಸರದಾರ ಕುಳಗಳಿಂದ ಯಾವ ಬೆಂಬಲವೂ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಂದಿ ಆಗ 

ಆದಿಲಶಾಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಘಲ ಬಾದಶಾಹಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವನ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಆತ ಜನಸಾಮಾನ್ಕರೂಳಗಿಂದ, ಮುಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರೊಳಗಿಂದ 

ಹೊಲ-ಹಳ್ಳಿ-ಹೊರೆಗೆಲಸ ದ ಜರ ಉಗಳ್ ತನ್ನ ತಂಡವನ್ನು, ಪಡೆಯನ್ನು, ದಳಪತಿಗಳನ್ನೂ 

ಪಳಗಿಸಿ. ಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗಿಯೂ. ಜನತೆಯ ಮುಂದಾಳು. ಎನಿಸಿಕೊಂಡನು. 

ಶಿವಾಜಿಯು ಕೇವಲ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆತ ತುರ್ಕ ಮೊಘಲರ 

ಪರಕೀಯ ದಾಸ್ಯದ ನೊಗವನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯಲು ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಒರೆಗೆಳೆದನು. ೧೬೭೦ರಲ್ಲಿ ಆತ 
ಸೂರತದಲ್ಲಿಯ -ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದನು. ಅದೂ ಎರಡು ಸಲ. 

ಆಗ ತನ್ನ ಸರದಾರರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದ್ದ “ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ 
ಜನತೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೇನೆ.'' 

ಶಿವ ಛತ್ರಪತಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆ'ಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು 
ಮೂರ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಅಂದಿನ ತನಕವೂ ಸರಂಜಾಮಿ (ಪಾಳೆಯಗಾರಿಕೆಯ) ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ 
ಸೈನಿಕ ಪಡೆಗಳೆಲ್ಲ ರಾಜನ ಸಾಮಂತರಾದ ಸರದಾರರ ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಜಾಗೀರದಾರರ 
ದಂಡುಗಳಾಗಿದ್ದವು. ರಾಜನ ಕರೆಗೆ ಯುಧ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ರಾಜನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲು 
ಬರಬೇಕಿತ್ತು (ಅವೇ ತಿರುಗಿ ನಿಂತರೆ, ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ತಿವಿದರೆ ರಾಜನಿಗೆ ದೇವರೇ ಗತಿ!) ಆದರೆ 
ಶಿವಾಜಿಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುದುರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಕಾಲಾಳು ರಾಜನದಾಗಿದ್ದವು. 
(ಇಂಗ್ಲಂಡಿನಲ್ಲಿ ಎಗ್ಗು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ೫ನೆಯ ಹೆನ್ರಿ. ಸರಂಜಾಮಿ. ಹಂಗಿನ ಜುಲುಮೆ 
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೀಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದನು.) 

ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಶಿವಾಜಿಯು ಸರಂಜಾಮೀ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಮೂಲಕ್ಕೇ ಕೊಡಲಿ 
ಹಾಕಿದನು. ಅವನು ಜಮೀನುದಾರಿ ವತನ ದಾರಿಯನ್ನು ಮಶಪೌರಂಪರ್ಮಿಷಗ ಹಾಕಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ 
ಅವನ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಛತ್ರಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೂ ಉಂಟು. 
ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವನು ಇಂಥ ಇನಾಮು ವತನಗಳನ್ನು ಆಯಾ ಸರದಾರರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಜೀಮುವಥಂಯ ವರೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟನು. 

ಎಲ್ಲ ನಾನೆ, ಅದರ' ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಪತ್ಯ ತನ್ನದೇ- 
ರಾಜಸತ್ತೆಯದೇ- ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು. ಅಂದಿನ ವಿಪ್ಣವ ಕಾರಿಯಾದ 
ಸುತ್ತಲಿನ ಅತಂತ್ರ ಯುಗದಲ್ಲಿಸ್ನ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಭದ್ರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯ ಅಸ್ತಿವಾರ 
ಮತ್ತು ಅಸ್ಥಿಪಂಜರ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟನು. 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟರ್ಟ೯ ಕ 
ರಿ 

ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಗೇಣುದ ಜಾಗೀರುಗಳಿಗಾಗಿ ವತನ-ಇನಾಮುಗಳ ಮೋಹಕ್ಕಾಗಿ: ಒ£ 118 
ದೇಶಮುಖ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇಶಮುಖನನ್ನು ಮದುವೆಗೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯ ವೈಕುಂಠ 

೧೨ 

ನ ಹ ಸಮಾರಾಧನೆಗೋ ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುಡಿ ಗುಂಡಾರ, ಮಠಮಾನ್ನಗಳ 
ಓು ಘು 

( ೪1 ೯83 ಕ ಇಇಶ್ಪಿದಾ ಇನೆ ಇ ಾಸಸುಸಲ ಸಗ ತಾ ದಿ) ಉಮ ಗಾ ಜಿ ಲೂಟಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಣ್ಣು-ಮಕ್ಕಳ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಜನದ್ರೊ 
ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯು ಅಂಥ ಅನೇಕ ದೇಶಮುಖರನ್ನು ಓಲಿಸಿ 

ತಿದ್ದಿದನು. ಒಪ್ಪದ ಒಲಿಯದ ಚಂದ್ರರಾವ ಮೋರೆಯಂಥವರನ್ನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದನು. 
ಒಟ್ಟು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದನು. ಜತೆಗೇನೇ ಬಡ ರೈತರನ್ನೂ ಹಳ್ಳಿಯ ಗುಡ್ಡಗಾಡಿನ 

ಮಾವಳೆ ಮಂದಿಯನ್ನೂ ಹುರಿದುಂಬಿಸಿ. ಕೈಗೆ ಶಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಅದಮ್ಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನೂ 
ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠೆಯನ್ನೂ ತುಂಬಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮಹಾವೀರ ಪಥಕಗಳನ್ನು ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದನು. ಇದು 

ಕ್ರಾಂತಿಪುರುಷನ ಶಕಕರ್ತನ ನಿಜವಾದ ಸಾಧನೆ. 

2 1 ಗಾ 

ಹೀಗೆ ಶಿವಾಜಿಯು ಕ್ರಾಂತದರ್ಶಿ. ಅವನ ಪ್ರತಿಭೆ ಸರ್ವ ಸ್ಪರ್ಶಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇನೆಯಂತೆಯೇ 
ಆತ' ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ದಿಗ್ವಿಜಯಿಯಾಗಿಸಿದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿ ಅವನ 

ಯುದ್ಧತಂತ್ರ.-ಗತ್ತುಗಾರಿಕೆಯ ಯುದ್ದ "ಗೆರಿಲ್ಲಾ' (೮೬೦1118) ಹೋರಾಟ (ಅದನ್ನೆ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ 
"ಗನೀಮಿ' ಯುದ್ಧವೆನ್ನತ್ತಾರೆ.) ಆಕ್ರಾಂತರೂ ಅಸಹಾಯರೂ ಕೋಟೆಕೊಳ್ಳ ಗುಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ 

ಅವಿತುನಿಂತು ಹೋರಾಡುವ ತುಂಬ ದುಡುಕಿನ ತಂತ್ರವಿದು. ಬಯಲಲ್ಲಿ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 

ರಣನೀತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞ ಸೇನಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿವಾಜಿಯ ಗಣನೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅವನು 

ಅಂದು ತನ್ನ ಗೆಲುವಿನ ಗುರುಕೇಲಿಯಾಗಿ ಹದಗೊಳಿಸಿದ ಈ ಗತ್ತುಗಾರಿಕೆಯ ರಣತಂತ್ರ ಇಂದು 
೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಜರ್ಮನ್ ಸೇನೆಯ ಪ್ರಪಂಚ 

ಆಕ್ರಮಣದ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಲ್ ದ-ಗಾಲ, ಮಾರ್ಸೆಲ್ ಟಿಟೊ, ಕೆಂಪು ಚೀನದ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತ 

ಮಾಮೊತ್ಸೆ ತುಂಗ, ವಿಯತ್ನಾಮದ. ಹೊ-ಚಿ-ಮಿನ್ಹ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು ಶಿವಾಜಿ. ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟ 

ಗೆರೆಯನ್ನೆ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಗೀರಿ ಗೆಲುವು ಗಳಿಸಿದರು. ಅಟಂಬಾಂಬು, ಅಂತರ್ 

ಖಂಡಕ್ಷಿಪಣಿ, ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾ ಮಾರಕ ತಂತ್ರಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಈ 

"ಗೆರಿಲ್ಲಾ' ಗತ್ತುಗಾರಿಕೆಗೆ ತಾರಕ ಮಂತ್ರದ ಮಹತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮಂತ್ರದ ದ್ರಷ್ಟಾರ ಮಾಮೋ 

ಅಲ್ಲ ಶಿವಾಜಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಣನೀತಿವಿದರು ಈಗ ಮನಗಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ಶಿವಾಜಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಅವನ ತಂದೆ ಶಹಾಜಿ, ಮಲಿಕಂಬರ ಮುಂತಾದವರು ಇದೇ ತಂತ್ರ 

ಬಳಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಶಿವಾಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಬಂಡೆದ್ದ ಬಡ ಪ್ರಜೆಯ 

ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಗತ್ತುಗಾರಿಕೆಯ ತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರುವದು ಜನತೆಯ 

ಸಹಕಾರದಿಂದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಭಾಗದಿಂದ. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಭಾರತೀಯ 

ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಶಿವಾಜಿಯೇ-ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮುಂದೆ, ಶಿವಾಜಿಯ ನಂತರ ಪೇಶ್ಚೆಯವರ 

ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗತ್ತುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿ ಬಯಲು ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮರಾಠಾ ದಂಡನಾಯಕರು 

ಅವಲಂಬಿಸಹತ್ತಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಅವನತಿಗೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಶ್ವದಳಗಳ ಬಲದಿಂದ 

ಈ ದೇಶವನ್ನು ಮುಘಲರು ಗೆದ್ದರು. ಶಿವಾಜಿಯ ಸೈನಿಕರು ಅವರ ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ 

ಸಂತಾಜೀ, ಘನಾಜೀ ಮೊದಲನೆ ಬಾಜೀರಾವ, ರಾಘೋಜಿ, ಮಲ್ಹಾರ ರಾವ್, ರಾಣೋಜೀ 
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ದತಾಜೀ ಮುಂತಾದವರು ಮರಾಠರ ಅಪ್ರತಿಮ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ಸೇನಾಪತಿಗಳು. 

ಶಿವಾಜಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ದೂರ ಧೋರಣೆಯ ಕರ್ತೃತ್ವ ಆತ ಕಟ್ಟಿದ "ಅರಮಾರ'-ಹಡಗುಪಡೆ. 

ವಿಜಯ ನಗರದ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಗೋವೆಯಲ್ಲಿ ಪೋರ್ತುಗೀಜರು ಲಂಗರು 

ಊರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಮಾರಮಣರು ಗೋವೆಯಿಂದ ಅರಬಿ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು 

ಪಡೆಯಲು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದರು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೇರಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭವ್ಯ ಶಿಲ್ಪದ 

ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಶಿವಾಜಿಯು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ 

ಕಡಲಗಳ್ಳರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬಂದ ಈ ಫರಂಗೀ ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಗುರುತಿಸಿ ಅದನ್ನು 

ತಡೆಯಲು ತೋಪುಗಳಿಂದ ಸಜ್ಜಾದ ಹಡಗುಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಕಣ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು 

ದುರ್ಗ, ವಿಜಯ ದುರ್ಗ, ಜಿಂಜೀ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು ಸಾಗರಸೇನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. 

ಸಂಭಾಜಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಂತರ ನೌಕಾ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಕಾನ್ಜೋಜೀ ಅಂಗ್ರೆಯ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ 

ಈ ಮರಾಠಾ “ಅರಮಾರ' ಪೋರ್ತುಗೀಜರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಶರನ್ನು ತುಂಬ ಗೋಳಾಡಿಸಿತು. 

ಹೀಗೆ ಕೋಟೆಯ ಮಹತ್ವದಷ್ಟೇ ಹಡಗುಪಡೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ದಾಳಿಯಿಕ್ಕುವ 
ಶತ್ರುವನ್ನು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗಿಯೇ ಇದಿರಿಸುವ “ಇರಿವ ಬೆಡಂಗ' ಶಿವ ಛತ್ರಪತಿ. 

“ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರತಿಪಾಲಕ' ಎಂಬ ಬಿರುದಿನಿಂದ ಶಿವಾಜಿಯನ್ನು ಜಾತೀಯ ವಾದಿಯೆಂದು 
ಜರೆದರೆ. ಅದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ. ಅಂದು ವಿಧರ್ಮಿ ' ವಿದೇಶೀಯರ ದಾಳಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಡಿಗೆ 
ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ದಲಿತರಾಗಿದ್ದರು. ದೀನದಲಿತ ಪ್ರಜೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಪಾಲನೆ 
ಒಂದು ರೀತಿ "ಅಂತ್ಕೋದಯ'ವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ "ಹಿಂದವೀ' ಸ್ವರಾಜ್ಯವೆಂದಾಗ ಅದು 
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ವಾಚಕವಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ, ಏಕದೇಶೀಯ ಜನಾಂಗದ 
ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಮ. ಅಂದಾಗ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಕೋಮಿನ, ಒಂದು 
ಕಾಲಖಂಡದ ವಿಭೂತಿ ಅಲ್ಲ. 

ಈ 

"ಉದಯವಾಣಿ' ಮೇ. ೧೯೮೦ 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೯೯ 

ಮದ್ಯ ನೆಹರೂಜಿ ಮತ್ತು ಮುರಾರ್ಜಿ 

ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಶ್ರೀ ಪ್ರಭುದಾಸ ಪಟವಾರಿಯವರನ್ನು ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಪದಚ್ಯುತ 
ಶಿ 

ಮಾಡಿದಂದಿನಿಂದ ರಾಜಭವನಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾಂಸ ಸೇವನೆಯ ವಿಶೇಷತಃ ಮದ್ಯಪಾನದ 

ಏರ್ಪಾಟಿನ ಬಗೆಗೆ-ಮತ್ತು ಎಂಥ ಮಡಿವಂತಿಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ 

ಚರ್ಚೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. 

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಯೋಗದಿಂದ ನಾನು ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೂ 

ೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳೂ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 

ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಗಳೂ ಆಗಿ ಸರ್ವಮಾನ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ. ಛಗಲಾ ಅವರ ತುಂಬ 

ವಾಚನೀಯವಾದ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಯ ಹೆಸರೂ ತುಂಬ ಕಾವ್ಯಮಯ 

"ಡಿಸೆಂಬರದಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ (8೫0865 17 12೦೦೮170೦೯) ಹೂಗಳು' 

ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಛಗಲಾ ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸೆನ್ ಹಾವರ್ 

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಅವರ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಥ ಉನ್ನತ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳು 

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಅತಿಥೇಯರಾದ ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳು ಹೇಗೆ 

ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ಈ ಕುರಿತು ಅಂದಿನ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂಜೀ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಛಗಲಾ 

ಇವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯ ಒಂದು ಮನೋವೇಧಕ ವೃತ್ತಾಂತ-ಅದೂ ಮದ್ಯಪಾನದ 

ಕುರಿತೇ!-ನನ್ನ ಗಮನವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೆಳೆಯಿತು. ಅದು ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ 

ಅಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಲಾರದೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸೆನ್ ಹಾವರ್ ಹೊಸ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅನೇಕ ವಿದೇಶಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ 

ಬಂದಿದ್ದರು ಅವರ ಭೆಟ್ಟಿಯ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಕೇಂದ್ರ 

ಸರಕಾರದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜನರಲ್ ಶ್ರೀ ಎನ್.ಆರ್. ಪಿಳ್ಳೆ ಆ ಪತ್ರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಂಜೆ 

ಮದ್ಯಪಾನ (ಕೊಕ್ಟೇಲ್) ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆದರು. ಆ ಕೂಟಕ್ಕೆ ರಾಯಭಾರಿ ಶ್ರೀ ಛಗಲಾರಿಗೂ 

ಕರೆ ಇತ್ತು. ಅಂದು ಮುಂಜಾನೆ ದಿಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಐಸೆನ್ ಹಾವರರಿಗೆ ಗೌರವ 

ಡಾಕ್ಟರೇಟು ನೀಡುವದಿತ್ತು. ಆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬಂದು 

ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಛಗಲಾ ಕೂಡ ಜತೆಗೆ ಇದ್ದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಛಗಲಾ 

ನೆಹರೂಜಿಯವರಿಗೆ ಆ ದಿನ ಸಂಜೆಗೆ ಜರುಗಲಿರುವ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ 

ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಿಗೆ ಆಮಂತ್ರಣವಿದ್ದಿಲ್ಲ. (ಸರಕಾರ ಪಾನಪ್ರತಿಬಂಧಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು.) 

ಈ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಛಗಲಾ ನೆಹರೂರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಾರ್ಟಿ 

ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೆಹರೂ ತಾವಾಗಿಯೇ ಆಮಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ, ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಕೊಡದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ 

ಬರಬೇಕು. ಅಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಆಗಮನದಿಂದ ಆ ವಿದೇಶೀ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು 

ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಪಡಬಹುದು. ಅದೇ ವೇಳೆಗೆ ಛಗಲಾ ಅಂದರು. “ನೋಡಿ ಸರ್, ಮೊದಲೆ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಹಿಸ್ಕಿಯ ಹಳ್ಳವೇ ಹರಿಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ತಮಗೆ 
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ದಿರಠಿಂ 
ಗಾರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣ ಸಮಗ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ 

ಗೊತ್ತು. ವಿದೇಶೀ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೇರಿಕನ್ ತಂಡವನ್ನು ವ್ಹಿಸ್ಕಿ ಇಲ್ಲ! 
ಲ 

ಉಪಚರಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ ದಕ್ಕೆ ತಾವು ತಕರಾರು ತೆಗೆಯಬಾರದು!” ಅದಕ್ಕೆ ನೆಹರೂಜಿ 
“ರಿ 

ಡ್ 

ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕರು. “ಸರಿ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸೂಚನೆಯೇ. ನಾನು ಮರುವೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಛಗಲಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೇಹರೂಜೀ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರ ಹೃದಯದವರು. ಅಷ್ಟು 

ಪರಮತ ಸಹಿಷ್ಟುವನ್ನು ಛಗಲಾ ಬೇರೆ-ಎಲ್ಲೂ ಯಾರಲ್ಲೂ ಕಂಡಿದ್ದಿಲಿಲ. ಆದರೂ ನೆಹರೂರಿಗೆ 

ವ್ಹಿಸ್ಕಿಯಂಥ ಎಲ್ಲ ಉಗ್ರ ಮದ್ಕಗಳ ಬಗೆಗೆ "ಅಲರ್ಜಿ' (ತೀವ್ರ ಅಸಹ್ಯ) ಇತ್ತು. ಆದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ 

ಮಡಿವಂತಿಕೆಯ ಲವಲೇಶವೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನೇಹರೂಜೀ "ವೈನ್' (ಅಸವ)ಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆದರೆ ವ್ಹಿಸ್ಕೀ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಹ್ರಾಸದ 

ಪ್ರತೀಕವೆಂದೇ ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಸರಕಾರಿ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಕ್ರಮಬದ್ಧತಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ (೮॥10108/010001)ಛಗಲಾರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. 

ಎಷ್ಟಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಐಸೆನ್ ಹಾವರ್ರಿಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ತೊಡಕು 

ತಲೆದೋರಿತು. ಆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿಥಿಗೆ ಭಾರತದ ಘನತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಸುಖ 

ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಆ ಕುರಿತು ಆತ ಪ್ರಧಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿಯೂ 

ಇದ್ದ. ಅಂಥ ಒಂದು ಜಟಿಲ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮದ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇತ್ತು. ಮದ್ಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ 
ನಿಷಿದ್ಧ ಆದಾಗ್ಯೂ ಐಸೆನ್ ಹಾವರರ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕೆಂದು 
ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಆಗ ನೆಹರೂಜೀ ನಡುವೆ ಬಿದ್ದು ಅಂದರು “ಅವರಿಗೆ: ಅತ್ಯುತ್ತಮ 

ವೈನುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿರಿ. ಆದರೆ:ವ್ಹಿಸ್ಕೀ ಬೇಡ!'' ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಆ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಕಂಗಾಲಾದ. 
ಆದಾಗ್ಯೂ ಧೈರ್ಯ ತಂದುಕೊಂಡು ವಾದಿಸಿದ: “ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿಥಿಗೆ ಆತ ಮೆಚ್ಚುವ ಪೇಯವನ್ನು 
ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು.'' ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ನೆಹರೂ ತಮ್ಮ 
ಹಠ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಅತುಫ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 
ಅವರು ಒಪ್ಪಿದರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಐಸೆನ್ ಹಾವರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಅವರ ನಿತ್ಯದ 

ಚಟದ ವ್ಹಿಸ್ಕಿಯ "ಪೆಗ್' ದೊರೆಯುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಂತೆಯೇ 
ಹಾಯೆನಿಸಿತು. 

ಮದ್ಯದ ಕುರಿತು ನೆಹರೂ ಅವರ ನಿಲುಮೆ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು 
ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿ ದಿ. ದುರ್ಗಾದಾಸ ತಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಂದು “ಚಲೆಜಾವ್' ಚಳವಳಿಯ ನಂತರದ ದಿನಮಾನಗಳು. ನಡುಗಾಲ ಸರಕಾರ ಲಾರ್ಡ್ 
ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಸಭೆ ಸೇರಿತು. 
ಅನೇಕ ಗಹನ ಗಂಭೀರ ಅಗತ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಇತ್ತ [ರ್ಥವಾಗಬೇಕು. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜೀ ಮದ [ಪಾನದ 
ಚೌಕಾಶಿಯ. ಮಾತು ಎತ್ತಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮೃತ ಕೌರ್ ಅಂದು ನಡುಗಾಲ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ 
ಸಚಿವೆ. ಆಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದರು- ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೌಲಾನಾ ಅಬುಲ್ ಕಲಂ 
ಆಜಾದರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆಂದು! ಗಾಂಧೀಜಿ ಆ ವಿಷಯ ಎತ್ತಲು ನೋಡಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ 
ಹಾಗೂ ಅದರ ಕಾರ್ಯ ಕಾರಿಣಿಯ ನೀತಿಮತ್ತೆಯ ಪಾಪಭೀರುತ್ತದ ಹೊಣೆ ತನ್ನದೆಂದು ಅವರು 



ತಿಳಿದಿದರು 

""ಈ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೋ?” ಮಹಾತ್ಮಜೀ ಪ್ರಸ್ತಾಪವೆತ್ತಿದರು. 
ಕೂಡಲೇ ನೆಹರೂಜೀ ಅದರ ಇಂಗಿತ ಅರ್ಥಮಾಡಿ ಕೊಂಡರು. (ಅಲ್ಪದೆ ಮೌಲನಾ ಆಜಾದ್ 

ನೆಹರೂರ ನಿಕಟ ಮಿತ್ರರೂ ಆಗಿದ್ದರು ) ಅವರ ಮುಖ ಒಮ್ಮೆಲೇ ಕೆಂಪಾಯಿತು. ಅತ್ತ ಮೌಲಾನಾ 

ಸಾಹೇಬರು ತಮ್ಮ ಸುರವಾರದೊಳಗೇ ಬೆವೆತಿರಬೇಕು. “ಎಂಥ ಮಳ್ಳು ಪ್ರಶ್ನೆ! (೪೩! 
ಅ 

70೧50706!) ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಚರ್ಚೆ ಏಕೆ? ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ನಾನೇ “ಶೆರಿ' ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದೇನಲ್ಲ. 

ಈಗೇಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ!'' ಎಂದು ಗಡುಸಾಗಿ ಪಂಡಿತಜೀ ಗುಡುಗಿದರು. ಗಾಂಧೀಜೀ ತೆಪ್ಪಗಾದರು. 

ಚೌಕಾಶಿ ಮುಂದರಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ! (ಜವಾಹರಲಾಲರಲ್ಲಿ ಬಾಪೂಜಿಗೆ ಅಪಾರ ವಾತ್ಸಲ್ಯ!) 

ಸರಕಾರೀ ಸಂತೋಷ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾನ್ಯ ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ 

ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರು? ಅವರ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಕರ್ಮಠ ತತ್ವನಿಷ್ಠೆ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರು. ಅವರು 

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವತ್ತ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ 

ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಕರೆದರು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ 

ಮಹತ್ವದ ಜಣತುಕತೆಗಳು ನಡೆಯುವುದು ಇಂಥ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿಯೇ. ಆದರೆ ಮುರಾರ್ಜಿ ಪಕ್ಕಾ 

ಪಾನವಿರೋಧಿ. ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಊಟವೂ ಶಾಕಾಹಾರಿ. ಜತೆಗೆ ಆ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಮುತ್ತದ್ದಿಗಳಿಗೆ 

ಮದ್ಕವಿಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ! ಅರ್ಧ ತಾಸಿನಲ್ಲಿ ಊಟದ ಉಪಚಾರ ಮುಗಿಯಿತು. ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಮಂತ್ರಿ 

ಮಹಾಶಯರು ಮಾನ್ಯ ಮುರಾರ್ಜಿಯವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಬಿದ್ದವರೇ ನೇರ ಹತ್ತಿರದ 

ಹಾಟೇಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಮಂತ್ರಿ ಕೊಡದೆ ಬಿಟ್ಟ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ವೆಚ್ಚದಿಂದ 

ಯಥೇಷ್ಟ ಭುಂಜಿಸಿದರು. 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಛಗಲಾ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಭಾರಿ (ಹೃಕಮಿಶನರ್) ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ 

ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗಲೂ ಒಮ್ಮೆ ಮಾನ್ಯ ಮುರಾರ್ಜಿ ಭಾಯಿ ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಎಲ್ಲ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಶ್ರೀ ಛಗಲಾರೇ ನೋಡಿಕೊಂಡರು, ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ. ಆಗ ಒಮ್ಮೆ ಅವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ 

ಒಂದು "ಡಿನ್ನರ್' ಅಥವಾ "ಲಂಚ್' (ಲಘು ಭೋಜನ) ಕೂಟ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಛಗಲಾರಿಗೆ 

ಮುರಾರ್ಜಿಯವರ ಕಟ್ಟಾ ಮಡಿವಂತಿಕೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಕೇಳಿದರು-ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾದಕ 

ಪೇಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಏಕೆಂದರೆ-ಈ ಆಂಗ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಒದಗಿಸದೆ 

ಭೋಜನ ಕೂಟ ಸುಖವಾಗಿ ಸಾಗದು. 

ಅದಕ್ಕೆ ಮುರಾರ್ಜಿ ಅಂದರು- “ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 

ಅತಿಥಿಗಳು ಊಟದೊಂದಿಗೆ ಕುಡಿದರೆ ನನಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ಜತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ 

ಅತಿಥಿಗಳೂ ಕುಡಿಯುವದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ನಿಷೇಧವಿದೆ!” ಇದಕ್ಕೆ ಛಗಲಾ ಅಷ್ಟೇ ದೃಢವಾಗಿ 

ಅಂದರು: “ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲೆ, ಅಲ್ಲದೆ ತಾವು ನನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳು ಅಂದಾಗ 

ತಮ್ಮ ಇಚ್ಚೆಯನ್ನು ನಾನು ಮನ್ನಿಸಲೇ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಅತಿಥಿಗಳಲ್ಲಿ 

ತನಾ ಯಾವ ಭೇದಭಾವವನ್ನೂ ಮಾಡಲಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬರೆ "ಲಂಚ್' (ಲಘುಭೋಜನ) 

ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಆಗಲೂ ಮೃದು ಪೇಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ.” 
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ದರೆ ಛಗಲಾ ಆಮಂತ್ರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯತಮ ಅತಿಥಿಗಳೂ ಆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ- ಕೂಟಕ್ಕೆ 

ಲ. ಆದರಿಂದ ಹಾಗೆ "ಲಂಚ್'ಗೆ ಬರಲಾಗದ ೩-೪ ಗಣ್ಮರನ್ನು-ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಶ್ 

ಪಾ ಮುಂಟಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಧುರೀಣರು-ಛಗಲಾ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆಗೆ ಕರೆದರು 

ಮತು ಮುರಾರ್ಜಿಗೆ ಆ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿದರು.-“ಲಂಚ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಟ್ಟರೂ 

ಈಗತಸಂತೇಖ ಭೋಜನ ಕೂಟಕ್ಕೆ- ಅದು ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ ಆ ಗಣ್ಕ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ 

ಉಗ್ರ ಪೇಯಗಳನ್ನು ತಾನು ರಾಡಿ ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಚಹಾ ಕಾಫಿ ಸ್ಟ್ ಶರಬತ್ತು 

ಕೊಡುವುದು ಹಾಸ್ಕಾಸ್ಪದ. ಮುರಾರ್ಜಿ ಮೋರೆ ಮುದುಡಿಕೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲ 

ಆಂಗರೇ ಅಂದಾಗ ಏನೂ ಹೇಳುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉಳಿದರು. 

ಸಂಜೆ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುರಾರ್ಜೀ ಕೂಡ ಜತೆ ಕೊಟ್ಟರು-ಶರಬತ್ತು ಕುಡಿದಿರಬೇಕು. 

ಮುರಾರ್ಜಿಗೆ ಅತಿಥಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು' ಛಗಲಾ-ಎಲ್ಲರೂ ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ 

ಧುರೀಣರು: ಹ್ಯಾರಲ್ಟ್ ವಿಲ್ಲನ್, ಗೈಟ್ಸ್ ಕೆಲ್, ಕ್ಯಾಲಿಫನ್, ರಾಯ್ ಜೆಂಕಿನ್ಸ್ ಪ್ರಭೃತಿಗಳು. 

(ಮುಂದೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಸಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದರು. ಉಳಿದವರು ಹಿರಿಯ ಮಂತ್ರಿಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು 

ಅಲಂಕರಿಸಿದರು.) 

ಪರಿಚಾರಕನು ಸೀಸೆ: ಗ್ಲಾಸುಗಳ ಹರಿವಾಣ ಹೊತ್ತು ತಂದನು-ವ್ಹಿಸ್ಕೀ,: ಶೆರಿ: (56೧7) 
ಮತ್ತು ಮೃದು ಪೇಯಗಳನ್ನು. ಹರಿವಾಣ ಮೊದಲು ಗೈಟ್ ಸ್ಕಲ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು. 

ಅವರಿಗೆ ದಿಗಿಲು. ಅವರು ಛಗಲಾರ ಮೋರೆದಿಟ್ಟಿಸಿದರು-ಮುರಾರ್ಜಿ ಮಾದಕ ಪೇಯಗಳನ್ನು 

ಬಲವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುವವರೆಂದು ಅವರು ಕೇಳಿ ಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರೂ ಇತರರೂ 

ಮದ್ಯದ ಗ್ಲಾಸುಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಆ ಮೇಲೆ ಹರಿವಾಣ ಛಗಲಾರ ಇದುರಿಗೆ ಬಂದಿತು. 

ಅವರು ಒಂದು ವ್ಹಿಸ್ಕಿಯ ಗ್ಲಾಸನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಆಗ ಮುರಾರ್ಜಿ ಕಣ್ಣು ಕೆಕ್ಕರಿಸಿ ತಿವಿಯುವಂತೆ 

ಛಗಲಾರನ್ನು ದಿಟ್ಟಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಛಗಲಾ ಅವರನ್ನು ಗಮನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಆತ್ಮಗಳು 

ಸರಾಯಿ ಕುಡಿದು ಶಾಶ್ವತ ನರಕಕ್ಕೇ ಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಲಿ. ಆದರೆ ಆ ಅಧೋಗತಿ ತಮ್ಮ 

ದೇಶಬಾಂಧವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರದು-ಆಗಲು ಬಿಡೆನು-ಎಂಬುದು ಮುರಾರ್ಜಿಯವರ ಪಂಥ. 

ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಛಗಲಾ ಈ ನರಕದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ರಿರುರ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿ ಎಂದೋ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ 

ಒಂದೆರಡು "ಪೆಗ್ಗು' ಹೆಚ್ಚು-ಕಡಿಮೆ ಕುಡಿದರೆ, ಅವರ ಗತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಡುವಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ! 

ಇಂತಿದೆ ನೆಹರೂಜೀ ಮತ್ತು ಮುರಾರ್ಜಿಯವರ ಮದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿ. ಅಪ್ಪಟ 
ಗಾಂಧೀವಾದಿಗಳೆಂಬ ಶ್ರೀ ಪಟವಾರಿ ಮದ್ಯ ಮಾಂಸಗಳಷ್ಟೇ ಬಡಪಾಯಿ ಧೂಮಪಾನವನ್ನೂ 
ಉಗ್ರವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸುವವರು. ನೆಹರೂಜಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಇದ್ದ ಒಂದು ವಿವೇಕ, ಮುರಾರ್ಜಿ 
ಪ್ರಸಂಗೋಚಿತವಾಗಿ ಆದರೂ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ವಿವೇಕ ಈ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಒಗ್ಗಲಿಲ್ಲ.-ಒಪ್ಪಿಗೆಯೂ 
ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಖಾಸಗೀ ಶೀಲವಂತಿಕೆ, ಧ್ಯೇಯವಾದ, 'ನಿಷ್ಠುರ ತಾತ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಆಯಿತು. ಇದೂ ಒಂದು ಅಹಿಂಸಾವಾದದ 
ಮಾದರಿ! 
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ಗುರುದೇವ ರವೀಂದ್ರರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೂವರು ಸ್ತ್ರೀಯರು 

ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸದಿಚ್ಛಾ 
ಸಂಚಾರವನ್ನು ವೈಭವಶಾಲಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು, ಬವಕು ಅಲ್ಲಿ 

ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಾರ್ತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. “ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ 

ಗಾಂಧಿಯವರು ಶ್ರೀಮತಿ ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಓಕಾಂಪೊ ಎಂಬ ವೃದ್ಧ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಭೋಜನ 

ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಮತಿ ಓಕಾಂಪೊರಿಗೆ ಇಂದಿರಾಜಿ ವಿಶ್ವಭಾರತೀ ವಿದ್ಯಾಪೀಠದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ 

ಪದವಿಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಏಕೆಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಲಾರ್ಧದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವ 

ರವೀಂದ್ರನಾಥರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಗೊಳಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ - ಓಕಾಂಪೊ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. 
ಅಲ್ಲದೆ ಡಾ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರು ದ.ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಓಕಾಂಪೊ 

ಅವರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ''. 

ಈ ವಾರ್ತೆಯಿಂದ ನಮನಿಮಗೆ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತೀಯ ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷತಃ ರವೀಂದ್ರರ 

ವಾಹ್ಮಯ ರಸಿಕರಾದ ಓದುಗರಿಗೆ ಆಗುವ ಅರ್ಥಬೋಧವೇನು? ಶ್ರೀಮತಿ ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾ 

ಓಕಾಂಪೊ ಅವರದು ಗುರುದೇವರೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾದ ಮೈತ್ರಿ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ವಿದೇಶೀ 

ವಾರ್ತಾಹರರು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಇಂಥ ಸುದ್ದಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಸದ್ದುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಡಮೂಡಿಸಿದರೆ ಜನತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಂತೆ. 

ಇಂಥ ವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ಥಳನಾಮಾಂಕಿತಗಳು ವಾಚಕರು ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೆ ಓದುವಂತೆ 

ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಸಪ್ಪೆ ಚರಿತ್ರೆ 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚರಿತ್ರೆ ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಚರಿತ್ರನಾಯಕರ ಬದುಕನ್ನು ಆದಷ್ಟು 

ಸೋಸಿ, ಕುದಿಸಿ, ಸ್ಪರ್ಲೈಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು “ರುಚಿ-ಬಣ್ಣ-ಕಂಪುಗಳಿಂದ ಸಹಿತ'ವಾಗಿ ಮಾಡಿ 

ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಭಾವಿತತನದ ಒಪ್ಪ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ 

ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳು-ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸಾರಗಳ ಯಾವ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಮುಟ್ಟಿರಲಿ-ತಮ್ಮ 

ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಇದೇ ಪಥ್ಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುವ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲು 

ತಪ್ಪುವದಿಲ್ಲ! ವಿಶೇಷತಃ ಈ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ 

ಏನಾದರೂ ಬರೆಯುವದನ್ನು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರವೆಂದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ 

ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ` 

ಹೆಚ್ಚಿಂದರೆ ಕವಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವದೇ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ-ಅವನ 

ತಾಲಾಯ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿಯೇ 

ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಓದುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಕವಿಗಳ-ಅದೂ ಆಧುನಿಕ ಪೌಂಧಯ ಪೂಜಕ ಕಲೋಪಾಸಕ 

ರಸಯಷಿಗಳೆಂದು ಹೆಸ ರಾದ ಕವಿಗಳ-ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ನೇಹದ, ಸಲುಗೆಯ, ನಿಕಟ ಸಹವಾಸದ 
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ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಅತಂತ ಮಹತ್ತದ ಜೀವಾಳದ ಮಾರ್ಮಿಕತೆಯ ಸ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕವಿಗಳಂತೆ 

ಇಂದಿನ ಈ ಯುಗದ-ಕವಿಗಳು ಕೇವಲ ರೀತಿ « ಲಕ್ಷಣ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ವಯ ವ್ಯಾಸ ಸಂಗ- -ವ್ರುತ್ತತ್ತಿಯ 

ಬಲದಿಂದಲೆ ಕಾವ್ಠವನ್ನು ಕಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. ನಿಸರ್ಗತೌಂ ದರ್ಯ ಮಾನದಿಹೌಕ ದರ್ಯಗಳ 

ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿಂದಲೆ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಕೊನರುತ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇತರ ಹಿರಿಯ ಕವಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವೂ 

ರವೀಂದ್ರನಾಥರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕವಿವರ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂರು 

ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಮೊದಲಿನವಳು, ಅವರ ಸರಿವಯಸ್ಸಿನ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಾದಂಬರೀದೇವಿ; 

ಎರಡನೆಯವಳು ಅವರ ಐ.ಸಿ.ಎಸ್. ನ್ಯಾಯಾದೀಶ ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರ 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿತ್ರನ: ಮಗಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ-ಎನ್ನಾ-ತರ್ಬಡ, ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯವಳು 

ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಕವಯಿತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಓಕಾಂಪೊ, ಇವರ 

ಕುರಿತು ತಿಳಿದಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾರಿಂದಲೇ ಆರಂಭಿಸೋಣ. 

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಓಕಾಂಪೊ 

೧೯೨೪ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ. ಅಮೇರಿಕೆಯ ಪೆರು ಗಣರಾಜ್ಯದ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ಡಾ. 

ಠಾಕೂರರು ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡರು. ಆದರೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿಯೆ ಅವರು ತೀವ್ರ ಕಾಯಿಲೆ 

ಬಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು ಬ್ಯೂನಾಸ್ ಅಯರ್ಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ತಳವೂರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. 

ರವೀಂದ್ರನಾಥರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗುಂತಕರಾಗಿ ಬಂದಿಳಿದಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಗೆ ಅವರು 

ಆಪರ್ಲಿಭತಧ್ಯಾಸ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಮತ್ತು ಫೆ ಫ್ರಂಚ್ಭಾಷೆಯ ಅನುವಾದಗಳು 

ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲೀಯ ವಿಖ್ಯಾತ ತರುಣ ಕವಯಿತ್ರಿ ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಓಕಾಂಪೊ 

ಜು ಠಾಕೂರರನ್ನು ತನ್ನ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆದರ್ಶ ಶಿಷ್ಕೆಯಂತೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶುಸ್ರೂಷೆ ಮಾಡಿದಳು. 

ಶ್ರೀಮತಿ ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. “ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗೆಗೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು 
ಕಾತುರವಿತ್ತು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆದರ ವಿತ್ತು, ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಹೃದಯವನ್ನು ಕಿತ್ತು 

ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು. ಅವರ ವಾಸಸ್ಥಳದಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ದೂರ ಉಳಿದರೆ ನನಗೆ ಅದು 
ವ್ಯರ್ಥ ಹೋಯಿತೆಂದೇ ಅನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕಲ್ಪನೀಯ ಭಾಗ್ಯವು ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು....ಆದರೆ 

ಅದನ್ನು ಭೋಗಿಸಲು ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಂಕೋಚ ಮತ್ತು ಉತ್ಸುಕತೆ, ಸಂಶಯ 
ಮತ್ತು ಸಾಹಸ, ಆತುರ ಮತ್ತು ಅಧೀರತೆ ಇವುಗಳ ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಜಗ್ಗಾಟ ನಡೆದು... 
ಕೊನೆಗೂ ಹ ಅವರ ಅಡಿಗೆಯ ಆಳು, ಬಟರ್, "ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಕೂಡುತ್ತಿದ್ದೆ. 
ಯಾವ ಜನ ಠಾಕೂರರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯಲು, ಅವರ. ಸೇವೆ ಹಗಲಿರುಳೂ ಮಾಡಲು 
ಇಂಬು ಪಡೆದಿದ್ದರೋ ಅವರು ಅದೆಷ್ಟು ಭಾಗ್ಯವಂತರು? 

ಒಬ್ಬ ಚರಿತ್ರಕಾರ ಹೀಗೂ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ: ೮೧ 076 0065 ೩೯೮ 108466 03 50೦0 
6೮%೦!1೧೫. ೩807೮ ೪/೩5 ೧70) 01೧೩೧! 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೦೫ 

(ದೇವತೆಗಳು ಇಂಥ ಭಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಠಾಕೂರರಂತೂ ಕೇವಲ ಮನುಷರು? 
ಆಗ`ರವೀಂದ್ರರ ವಯಸ್ಸು ೬೩ ಮತ್ತು "ವಿಜಯಾ'ಳು (ಇದು ವ್ಟಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳಿಗೆ ಕವಿವರ್ಕರು 
ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು) ೩೩ ವರ್ಷದ ಪ್ರೌಢೆ ಪ್ರಗಲೈ. ರವೀಂದ್ರರು ಪ್ರಸನ್ನರಾದರು. ಅವಳ ಸೇವೆಗೆ 
ಕೃತಜ್ಞರಾದರು. ವಿಜಯೆಯೂ ಕೃತಾರ್ಥಳಾದಳು! ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ನದಿ ತೀರದ ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳ 

ಉದ್ಯಾನಗೃಹದಲ್ಲಿ ಕವಿವರ್ಯರ ಕಾವ್ಯಲತೆಗೆ ಹೊಸಪುಷ್ಟ ಭಾರ ಅರಳಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು 

ಬರೆದ ಕವಿತೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮರುವರ್ಷವೆ "ಪೂರಬೀ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. 
"ಪೂರ್ವಿ' ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ ಗುರುದೇವರ. ಬಾಳಿನ ಬಾನಿನಲ್ಲಿಯ ಸಂಧ್ಯಾರಾಗ. 

೧೨ 

ಕಾದಂಬರೀದೇವಿ 

ರವೀಂದ್ರನಾಥರ ಪ್ರಥಮ ಕಾವ್ಕ "ಗ್ಯಾನಾಂಕುರ' ಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಅವರಿಗೆ 

ಬರೇ .೧೪ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯ. ಆಗಿನ ಕಾಲ ೧೮೭೫ರದು. ಅಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಯಾವ 
ಪ್ರಾಂತದ ಯಾವ ವಯಸ್ಸಿನ ಕವಿಗೂ ಕಾವ್ಯೋತ್ತೇಜಕ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸವು ಸುಲಭವಿದ್ದಿಲ್ಲ. (ಇಂದಿಗೂ 

ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭವಲ್ಲ!) ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಬುರಕಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ವಂಗವನಿತೆಯರ 
ವಿಷಯವಂತೂ ಬೇರೆ ಹೇಳುವದೇ ಬೇಡ. ಆದರೂ ೧೪ ವರ್ಷದ ಈ ಕಿಶೋರ ಕವಿಯ 

ಕ್ಸ ತಿಗಳು ಹೆಣ್ಣಿನ ಚತುರ ಮಧುರ ಕೌತುಕದ ಸಿಂಚನದಿಂದಲೇ ಅರಳುತಿದ್ದವು. 

ಆಗ ಕವಿಯ ಸಂಗಾತಿ ಅಂದರೆ ಅವನದೇ ವಯಸ್ಸಿನ ಎಳೆಯ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಾದಂಬರಿದೇವಿ. 

ಅವಳೇ ರವೀಂದ್ರನ ಕವಿತೆಯ ಪ್ರಥಮ ವಾಚಕಳು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕಳು. ೧೩-೧೪ ವರ್ಷದ 

ಕನಸು ಕಾಣುವ ತರಳರು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕೌತುಕಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಸಿದಿರುತ್ತಾರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ರವೀಂದ್ರರ 

ಕಥೆಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇಂಥ ಕೌತುಕದ ಪುರಸ್ಕಾರ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಂದ ಸಿಗಲಾರದು. 

ಅವರ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬೆಳೆದ ರವೀಂದ್ರ("“ರೋಬಿ'')ರ ಬಗೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮಮತೆಯೇ 

ಹೆಚ್ಚು ಹೊರತು ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಸ್ಮಯಗಳು ಅನಿಸಲಾರವು. 

ಆದರೆ ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಗೆ ಆಗಂತುಕಳಾಗಿದ್ದ ಈ ಆತ್ಮೀಯಳಂತೆ ಬಂದ “ಅತ್ತಿಗೆ ಅವಳೂ 

ಸಮವಯಸ್ಕಳು ಕವಿಗೆ. ಅಂತಹದೇ ಬಗೆಯ ಕೌತುಕ-ರಸವನ್ನು ಉಣಿಸಬಲ್ಲವಳಾಗಿದ್ದಳು. 

ಕಾದಂಬರಿದೇವಿಯು ಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲವೂ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನೇ ನಿಡುತ್ತಿದ್ದಳೆಂದಲ್ಲ. 

ಅವಳದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಿರೋಧ ಭಕ್ತಿಯ ತಂತ್ರ. ""ರೋಬೀ ಬಾಬೂ'' 

ಹರಿಯಾಸೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕವನವನ್ನು ಓದಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗ ತುಂಟ ಅತ್ತಿಗೆ ಕತ್ತು 
ಕುಡುಗಿ “ಇದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯುವ ಕವಿಗಳು ಇಂದು ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡು'' ಎಂದು ಅನ್ನಬೇಕು! 

ಹೀಗೂ ಬಹಳ ಸಲ ನಡೆದದ್ದು ಉಂಟು. ಆದರೂ ಇದು ಒಂದು ಉನ್ಮಾದಕರವಾದ ಆಹ್ವಾನವೇ 

ಆಗುತ್ತಿತ್ತು, ರವೀಂದ್ರರ ಕಿಶೋರ ಹೃದಯದ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ ವೃತ್ತಿಗೆ! 

“ಎನ್ನಾ'' ಅನ್ನಪೂರ್ಣತರ್ಮಡ 

ಇದಾದ ೨-೩ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿರವೀಂದ್ರನಾಥರನ್ನು ಅಣ್ಣ ಸತ್ಯೇಂದ್ರನಾಥರೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಂಡಿಗೆ ದ್ರ 

ಕಳುಹಿಸುವದು ನಿರ್ಹಯವಾಯಿತು, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಸ್ವರಾಘಾತ ಉಚ್ಚಾರ 



೧೦೬ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸ ಮಗ್ರ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಪದತಿಯಿಂದಲೇ ಆಡಲು. ಆಂಗ್ಲ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ, ಆಂಗ್ಲ ಯುವತಿಯ ರೊಂದಿಗೆ ಮೈಚಳಿಬಿಟ್ಕು 2 

ಒಡನಾಟ -ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಕೇನಕಾಷ್ಟಿ ಹಚ್ಚಬೇ ಕಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ. ಅವರದು 

ಸ್ವಭಾವ ವತಃ ಸಂಕೋಚದ ಡನೆ ದ ಪ್ರಕೃತಿ 

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ಯೇ ಸಟ ನಾಥರು ತಮ್ಮನನ್ನು ಮುಂಬಯಿಗೆ ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ಡಾ. ತರ್ಜಡ್ 

ಎಂಬುವರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಇಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಡಾ. ತರ್ಬಡ್ರ ಮಗಳು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ. ಆಕೆ 

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿಯೆ ವಾಸಿಸಿ ಬಂದವಳು. ಚತುರೆ, ಚಪಲೆ, ಪ್ರಗಲೈೆ. ಅವಳ ಸಾಹಚರ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಆಂಗ್ಲರ ಚರ್ಯೆ ಈ ಕಿಶೋರ ಕವಿ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಇತ್ತು. ರವೀಂದ್ರ ಲಜ್ಜಾಶೀಲ, ಕುಲೀನ, 

ಮನಸ್ಸು ಬಚ್ಚಿಡುವ ಅಂತರ್ಮುಖಿ. ಅವನಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಲಾ-““ಎನ್ನಾ” ಎದೆಗಾರಿಕೆಯ ಪಾಠಗಳನ್ನು ನ್ದ 
ಗೀರಲು ಹೆ ಕೊಟ್ಟಳು. ೯೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೂ ಎನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಗೆ 

ಮುಂದಾಳು ಆಗಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಎಷ್ಟೇ ಪುರೋಗಾಮಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ರವೀಂದ್ರನು ತನ್ನ ಸಂಯಮ 

ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಹೀನಳೆಂದು ಧಿಕ್ಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ೮೦ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಡಾ. 

ಠಾಕೂರರು ಬರೆದ ನೆನಹುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಮುಂಬಯಿಯ ಮುಂಬಾಲೆಯ ಬಗೆಗೆ ಆದರದಿಂದ 

ಆಭಾರದ ಉದ್ಗಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಥಮ ಭೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ರವೀಂದ್ರನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. “ನನಗೆ ಒಂದು 

ಚಂದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡು.'' ನಾಚುಬುರುಕ ರವೀಂದ್ರ ಅವಳನ್ನು “ನಲಿನಿ” ಎಂದು ಕರೆದನು. 

ರವೀಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಯೌವನ ಸುಲಭ ಚಿನ್ನಾಟದಲ್ಲಿ ಕಲೆದುದರಿಂದ ನಲಿನಿ ತರ್ನಡಾಳೂ 
ವಾಹ್ಮಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಮರಳಾದಳು! (ಮುಂದೆ ಪ್ರಭಾತ ಫಿಲ್ಮ್ ಕಂಪನಿಯ ಚಲಚ್ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಜಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ತಾರೆ ನಲಿನಿ ತರ್ವಡ್ ಇವಳ ಮನೆತನದವಳೇ 

ಆಗಿರಬೇಕು) 

“ಎನ್ನಾ' ತರ್ಯಡಳ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದ ರವೀಂದ್ರನಾಥರಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಆದ ಒಂದು ಹೂಸ 
ಆವಿಷ್ಕಾರವಾಗಿರಬೇಕು. " "ಹೆಣ್ಣೇ, ನೀನು ಅರ್ಧ ಮಾನವಿ ಅರ್ಧ ಸ್ವಪ್ನ?'-ಎಂದು ಉರ್ವಶಿಯನ್ನು 
ಲು ಕವಿವರ್ಯರು ತೆಗೆದ ಉದ್ಧಾರದ ಹಿಂದೆ ಎಂಥ ರಹಸ್ಕ ಪ ರ್ ರವೀಂದ್ರರು 
ಇಬ್ಬರು ಸೋದರಿಯರು'''ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯ ಆರಂಭದಲಿ ಯೆ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ: 

“ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧ. ಒಂದು ವಸಂತ ಖುತುವಿನಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಾಖತುವಿನಂತೆ. 
ಪುರುಷನು. ಒಂದರಿಂದ ಪೋಷಣೆ ಪಡೆದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ.''  ಪೋಷಕಳು 
ಧೂತಾದೇವಿ. ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯಳು ವಸಂತಸೇಸೆ) ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ.ವಸಂತ ಸೇನೆಯು 
ಜದುಸತನು ಶೂಲಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯುವಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ-ಶಕಾರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥದ ವಿಕಾರೀ ವಿದ್ವತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ? 
ಚ ಹ 

| ರವೀಛದ್ರರ ಪಾಲಿಗೆ ಎರಡೂ ಜ್ಸತುಗಳ ಹೃದಯಂಗಮ ಸಂಸ್ಕಾರ: ಸಂಪತ್ತು ಯಥೇಷ್ಟ 
ಬಂದಿತು. "ನಲಿನಿ' ತರ್ಜಡಳಿಂದ ಅನುನಯ ವಿದ್ಯೆಯ ಪ್ರಥಮ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮನಸೋ 
ಕಲಿತ ರವೀಂದ್ರರು ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲಂಡಿನಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಕೆದ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕರು “ಫಟಿ £೦ಗ' 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೦೭ 

ಪ್ರಣಯಾರಾಧನೆ (ವಿಟವೃತ್ತಿ?) ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ. ಒಂದು. ದೋಷವೆಂದು ಭಾವಿಸುವದಿಲ್ಲ. 
ಗುಣವೆಂದೇ ಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಹಳೆಯ ಪೀಳಿಗೆಯ 
ಹುಡುಗೆಯರು ನಾಚುವದೇ ಗಂಡಿನ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಗುಣವೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಹೊಸ 

ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದಿಟ್ಟತನವೇ ಪುರುಷ ಪ್ರಿಯವೆಂದು ಬಗೆದಂತಿದೆ. "ನಲಿನೀ' ತರ್ಬಡಳ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕು. ನಾಚಬುರುಕ ರವೀಂದ್ರರಿಗೆ ದಿಟ್ಟ "ನಲಿನೀ' ತುಂಬ 
ಆಕರ್ಷಕಳೆನಿಸಿದ್ದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. 

ಮೂವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮುಖ್ಯ? 

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮ ಕವಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಪ್ರಣಯ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಣ್ಣ-ಬೆಡಗು ಹಲವು 

ಪುಟಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ತುಂಬುವಂತೆ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ 
ಪ್ರಕ್ಷೋಭಕವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಬಂದಿರಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಾತ್ರ 

ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾತ್ರ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾತ್ರಿಯದು. ಕವಿಗೆ, ಕಲಾವಿದನಿಗೆ 
ವಿಮರ್ಶೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕೌತುಕ: ಪ್ರಶಂಸೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. 
ಮತ್ತು ಅವು: ಪ್ರೀತಿಯ, ಪ್ರಣಯದ, ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ಕಾಂತಿಯಿಂದಲೆ ಸೂಸುವವು. 

ರವೀಂದ್ರನಾಥರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಮೂವರು ರಮಣಿಯರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಸೂಕ್ಷ. 

ಕೋಮಲ ಮತ್ತು ಗೂಢವಾದ ಶಕ್ತಿಯ: ಭೂಮಿಕೆ ಅತ್ತಿಗೆ ಕಾದಂಬರೀದೇವಿಯದೇ ಆಗಿತ್ತು. 

ಅವಳು ಈ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಪ್ರಶಂಸಕಳಿದ್ದಂತೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಈ ತಬ್ಬಲಿಗೆ 
ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯಿಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಶಾಲೆಯ ಶುಷ್ಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ 

ಹೇಸಿದ ತರಳತನದ ರವೀಂದ್ರನಿಗೆ ಅವನ ಸರಿವಯಸ್ಸಿನ, ಅಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಿತ, ಆದರೂ ಸುಸಂಸ್ಕೃತ 
ರಸಿಕ ಅತ್ತಿಗೆಯು ನೀಡಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಗೂಢ ಸಾಂತ್ವನ ವ್ಹಾಲ್ಬೇರನ ಯುಗದ 

ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿದುಷಿಯರೂ ಕೊಟ್ಟಿರಲಾರರು! 

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಏನೋ ಮಹಾಕವಿಗಳ “ಉಪೇಕ್ಷಿತೆ''ಯರನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸುವಾಗ ರವೀಂದ್ರರು 

ಬಾಣಭಟ್ಟನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಚಂದ್ರಾಪೀಡನ “ತಾಂಬೂಲ ಕರಂಕವಾಹಿನಿ'' ಪತ್ರಲೇಖೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ 

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾದಂಬರೀದೇವಿಯ ಕರುಣ ರಮ್ಯತೆಯೆಂದರೆ, ಈ ಉದಾರ 

ವಾತ್ಸಲ್ಯಮಯೀ ಅತ್ತಿಗೆಯು ೨೫ ನೆಯ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು! 

ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳು ರವೀಂದ್ರರಿಗೆ ಜೀವನದ ದುರಂತ ತತ್ವದ ಅನುಭವವನ್ನೂ ಬೇಗನೆ 

ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಳು. ಅದರಿಂದ ರವೀಂದ್ರರ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಆಳವಾಯಿತು, ಗೂಢವಾಯಿತು. 

ಅವರು ಅಂದರು “ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸವಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದಿ!'' 
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ಮೃತ್ಯು ಮತ್ತು ಮಹಾಕವಿ ರವೀಂದ್ರರು 

ಗುರುದೇವ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರು ೧೯೪೦ರ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ೩೦ನೆಯ ದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 

೦ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಕಾಲವಶರಾದರು. ಆ ಮುಂಜಾನೆ ಆ ಮಹಾಕವಿ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕವನವನ್ನು 

ಬರೆದರು. ಬರೆದು ಮುಗಿದ ಎರಡು ತಾಸುಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದರು. 

ಆ ಅವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿಂದಲೇ ರವೀಂದ್ರರು ಚಿರನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸೇರಿದರು. 

"ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಸು ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಲೆಗೆ ಬಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ 

ಸಾವೆಂದರೆ' ಅಂದಿದ್ದರು ಗುರುದೇವರು ಒಂದು ಕವನದಲ್ಲಿ. ರವೀಂದ್ರನಾಥರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ 

ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವನ್ನೂ ನೃತ್ಯ-ನಾಟ್ಯ-ಸಂಗೀತ ಹಾಗೂ ಚಿತ್ರಗಳ ಕಾವ್ಯ-ಕಲಾ ವೈಭವದಲ್ಲಿ 

ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಕಳೆದರು. ಆದರೂ ಬಹುರೂಪಿಯಾದ ಸಾವಿನ ಸಂಗಡ ನಿಕಟವಾಗಿ, ಅಷ್ಟೇ 

ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ಒಡನಾಡಿದರು, ಸೆಣಸಾಡಿದರು; ಆ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರಸವಾಡಿದರು. 

''[೮೩॥ 15 800೩6 ೩76 00116701 012)" ಎಂದು ಸಾವಿನ ಭೀತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ರು ಜಿದ್ದಿನಿಂದ 

ಬಾಳಬಯಲಾಟ ಕುಣಿದು ಮುಗಿಸುವ ಮಾನವನ ಅಮರ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. 

ರವೀಂದ್ರನಾಥರು ಸಾವನ್ನು ಜೀವದ ಗೆಳೆಯನಂತೆ ಕಂಡರು. ಒಬ್ಬ ವಿರಕ್ತ ಸಂನ್ಯಾಸಿಯಂತೆ 

ಅಥವಾ ಸಾಯುಲು ನುಗ್ಗುವ ರಣಕಣದ: ಕಡುಗಲಿಯುಂತೆ ಅವರು ಸಾವಿಗೆ 

ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಕೈ ಚಾಚಿ ತಾಯಿಯ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಓಡುವ ಬಾಲಕನಂತೆ ಅವರು 

ಸಾವಿನತ್ತ ಓಡಿದರು. ಸಾವಿಗಾಗಿ ಅಭಿಸಾರಿಕೆಯಂತೆ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದರು. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು 

ಪೂರ್ಣವಿರಾಮಪಿರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಳಿಗೆ ಸಾವು ಅವಶ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಕಾಯಮಾನ. 

ಅವರ ''1£1೧8 ೦೯ (7೮ 6೩ಗೇ 00೩71007" ನಾಟಕದ ದೊರೆಯಂತೆ ಸಾವು ರುದ್ರವಾದಷ್ಟೇ 

ಭದ್ರಮುಖ. 

ಸಾವನ್ನೂ ಬದುಕನ್ನೂ ದಿಟ್ಟಿಸುವ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಉದಾಸೀನ ವೃತ್ತಿಯದಲ್ಲ, ನಿರ್ವಿಕಾರ 

ತಟಸ್ಥತೆಯದೂ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ನಾಟ್ಯವನ್ನೋ ನೃತ್ಯವನ್ನೋ ನೋಡಿ ನಲಿಯುವ ರಸಿಕನ 
ನಿರ್ಲಿಪ್ರತೆಯದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಈ ವೃತ್ತಿ ಗುರು ದೇವರ ಜೀವನಾನುಭವದಿಂದ ಪಳಗಿ ಬಂದದ್ದು. 

ಠಾಕೂರರ ತಾಯಿ ಅವರ ಬಾಲ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಅವರು ಏಕಾಂತ 
ಸೇವಿಗಳೂ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಜೀವಿಗಳೂ ಆಗಿ ಬೆಳೆದರು. ಮುಂದೆ ಮದುವೆಯಾದ ಮೇಲೆ 

ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಡದಿಯೂ ಅವರನ್ನು ಬಾಳ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡುವೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು 
ಹೊರಟೆದ್ದು ಹೋದಳು. ಮೊದಲು ಅವರನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅತ್ತಿಗೆಯೂ 
ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು. ಪತ್ನಿವಿಯೋಗದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಮಗ 
ಹಾಗೂ ಮದುವೆಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಿಧನಹೊಂದಿದರು. 

ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಭಾರೀ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯೇ ಕುಸಿದಂತೆ ಆಯಿತು, ಈ ಕೋಮಲ 
ಕವಿ-ಜೀವಿಗೆ. ಆಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅವರು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದಲೇ ಮನಸಾ ಸಿಡಿದು ದೂರ 
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ಸರಿದರು. ಆದರೆ ಅದು ಕ್ಷಣಕಾಲವೇ. ತಂದೆಯ ದಾರ್ಶನಿಕತೆಯ ಕಮಲಗರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮನೆತನದ 

ಕಲಾತ್ಮಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕವನಕೋಶದಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಡಿಸುವ ಈ ಭಾವಭ್ಭಂಗ ತನ್ನ ಸಮತೋಲ 

ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ದುಃಖಗಳ ಆಘಾತ ಆವೇಶಗಳು ಬಂದರೂ ರವೀಂದ್ರರು 

ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ॥ ಒಳಗಿಂದೂಳಗೇ 1 ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅವರ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಂಭೀರ 

ಸ್ವರೂಪವೊಂದೇ ನಡೆನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂದಿಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. 

ತಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಮಗಳ ಮರಣಾನಂತರ ರವೀಂದ್ರರು ಅವಳ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಸದ್ದಿಲ್ಲದ 

ಹೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದರು. ಹೊರಗೆ ಸಾಂತ್ಚನಕ್ಕಾಗಿ ಅಪ್ತೇಷ್ಟರು ನೆರೆದಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ರವೀಂದ್ರರು 

ಶಾಂತಭಾವದಲ್ಲಿ ಅಂದರು, “ಬೇಲಾ ಇನ್ನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಹೋದಳು'' ಮತ್ತು 

ಅವರು ಒಂದು ತಾಸಿನೊಳಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಸಾವರಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ 

ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತರು. ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಸಾವಿನ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ದುಃಖಕ್ಕಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು 

ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 

ಹೀಗೆ ಐಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದುಃಖಗಳ ಸುರಿ ಮಳೆ ಹೊಯ್ಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತು 

ಮಿಂದು ಮುದ್ದೆಯಾಗುತ್ತಾ ರವೀಂದ್ರರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಆನಂದಮಯ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಳಿನ 

ಮಾಂಗಲ್ಯವನ್ನೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಮಿಡಿದು ಮೂಡಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು. - “ಬೇವಿನ ಕಹಿ 

ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ನರುಗುಂಪು ಸೂಸಿ ಜೀವ ಕಳೆಯತರುವ'' 'ಯುಗಾದಿಯಂತೆ. 

ಗುರುದೇವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದನು. ಆಗಲೂ ಅವರು 

ಶೋಕದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಸುಣ್ಣವಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ದುರ್ಧರ ದುಃಖದ ತಿಲಮಾತ್ರವನ್ನೂ ಅವರು 

ಹೊರಗೆ ಕಾಣಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ದುಃಖ ನೀಲಬಾನಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಇಳಿಯುವ ಬಣ್ಣದ ಗರಿಯಂತೆ 

ಆ ಮಹಾಕವಿಯ ಎದೆಯಾಳವನ್ನು ಸೇರಿತು. ತೀವ್ರ ಏಕಾಂತಿಕ ಶೋಕವು ರಿಸ್ಟ್ ವಾಚಿನಂತೆ ಕೈ 

ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಮೆರೆಯಿಸುವದಲ್ಲ. ಅದು ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸೆದಷ್ಟೂ ಪವಿತ್ರ, ಗಂಭೀರ 
ಹಾಗೂ ಆತ್ಮೀಯ. ಅಂದು ಅವರು ಬರೆದರು: 

11/೮7 1 50೩1 107೮! (0 7075೮ (1115 500% ೩5 77)/ ೧೪/೧, 1! ೫11 8೮! 01110500 1೧ 

1೮ ೪/01 ೫/೦ಗ16. 0 16, 8161 5110807, ೩೭10118 185! (10 00016 01 81101 ೪/11| 110೮18೮ 

17 11೮ ೦೦೮೩ ೦ |೩1710551055.'' 

ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಸೋದರಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ರವೀಂದ್ರರು ಮತ್ತೆ ತುಸು ವಿಹ್ವಲರೂ 

ಆಸ್ವಸ್ತರೂ. ಆದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಉದಾಸೀನರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಾಳಿಗೆ. ವಿಮುಖರಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಭಾವದಲ್ಲಿ ವಿರಾಗಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಕುರಿತು, ಈ ಸೋದರಿಯ ಕುರಿತು ಅವರು 

ಕವನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಹದ ದುರ್ಬಲ ದುಃಖ ಒಡಮೂಡಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಬಿರುವುದು 

ಕೇವಲ ಶ್ರದ್ಧಾಮಯವಾದ ಸಜೀವ ಸ್ಚೃತಿ 

ಸತ್ತವರ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟುವದು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ. ಅಂಥ ಆಲಂಬನ ತನ್ನ 
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ಅಹಂಕಾರದ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ. ಪ್ರಿಯ ಜನರ ನೆನಪು ಹಸಿರಾಗಿ ಇಡಲು ಈ ಹೊರಗಿನ ನೆನಪುಗಳೇಕೆ? 
"ಗ ಇಲ್ ಜೆ ಇಗ 

ಬ್ರ 
ಇವಿ 

“ಸ್ಮಾರಕ” ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಡುವ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಾಜಮಹಲನ 
ಎ ಧಾತಾ ಇ ನ್ ದ್ ತ್ಯಾ) ಇಸ ಮು ಇತ್ ಹಾ ನ್್ 

ಡುವದುಂಟು. ಶಾಹಜಹಾನ್ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಮುಮತಾಜಳನ್ನು ತಾಜಮಹಲನ 
ಎ ೫ » ಷು ವ್ರ ಬಾಗು. ಇರುತ ಜ್ರ ದ್ 

ಅಮೃತಶಿಲೆಯ “ಕಬ್ರಿ'ನಲ್ಲಿ “ಧಪನ' ಮಾಡಿ ಅವಳ ಸುಮಧುರ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ 

ಪಂಜರದೊಳಗಿಂದ ಕಾಯಂ ಹಾರಿಸಿ ಹೊರಗಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟ! ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ರವೀಂದ್ರನಾಥರು (ಆದರೂ 

ತಾಜಮಹಲಿನ ಈ ಹಾಲುಗಲ್ಲಿನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಂದಿರವನ್ನು ಅವರು ''&€![ಆ೩೯೮೦0 
೧೨ 

00. (10 080050 08 1170 ಎಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ರತಿಮ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ!) 

ಲ ಈ ತ 

ಮಡದಿಯ ಹಾಗೂ ಅವಳ ಸೋದರಿಯ ಸಾವಿನ ನಂತರ ಕೆಲಕಾಲ ಅವರು ವಿಕ್ಟಿಪ್ತರಾದರು, 

ವಿರಕ್ತರಾದರು. ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಮಾತಿಗೂ ಸಿಡಿದೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಕಾಕಾರನು 

ವಿನೋದವಾಗಿ ಅಂದದ್ದುಂಟು, "ಠಾಕೂರರ ಗೀತಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಬೇಕು 
ಮತ್ತು ಠಾಕೂರರನ್ನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಒಯ್ದು ಬಿಡಬೇಕು?' `ಟಾಗೋರರಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ 
ಅನಿಸಿರಬಹುದು. 

ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸುಮಾರಿಗೆ ಅವರು ಪದ್ಮಾ ಹೊಳೆಯ ನಡುವೆ ನಿರ್ಜನ ನೀರಾಳದ ತಾಣದಲ್ಲಿ 

ಕೆಲವು ಕಾಲ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಹತ್ತಿದರು. ಅವರ ಆರೈಕೆಗೆ ಇರುವ ಒಬ್ಬ 

ಆಳು ಕೂಡ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಪಿಟ್ಟೆನ್ನೆದೆ. ನಡೆದು ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಬೀಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 

ಮುಂದೆ ಮೌನ ಮುರಿದು ಅವರು ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮಾತೇ ಬರಲಿಲ್ಲ. 
ಇರಲಿ ಆ ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗ ಬೇರೆ. 

ಹೀಗೆ ಹಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ನೋವನ್ನೂ ಕಾವನ್ನೂ ಭಾವ 
ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿತ ರವೀಂದ್ರರಿಗೆ ಸಾವು ಸ್ವತಃ ಆಸ್ತಿತ್ವವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಜೀವದ 
ಛಾಯೆ. ಸಯಾಮಿ ಜವಳಿ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಳು-ಸಾವು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಅಂಟಿಯೇ ಇರುವ 
ಯಮಳಯುತಿ. ಮನುಷ್ಯ ಸಾವಿಗೆ ಆತ್ಮನಾಶಕ್ಕೆ ಹೆದರುವಷ್ಟು ದೇವರಿಗೂ ಹೆದರುವದಿಲ್ಲ. 
ಆದರೆ ಇದು ಅವನ ಮೂರ್ಪ್ಷತನ-ಎಂದು ಈ ಮಹಾಕವಿಯು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. 
ಗಿಡ-ಮರ-ಹೂ-ಹಣ್ಣು ಚಿಗುರು. ಸೃಷ್ಟಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಾವಿನ. ಬಗೆಗೆ ಖೇದವಿಲ್ಲ, ಖತಿಯಿಲ್ಲ. 
ನಾವೇ ಏಕೆ ಕಂಗೆಡಬೇಕು? ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸದಾ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆ. ತನ್ನ 
ಆರಂಭ ತನಗೆ ಅರಿವಾಗದೆ ಒದಗಿಬಂತು. ತನ್ನ ಕೊನೆಯೂ ಹಾಗೆಯೇ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಒದಗಿ 
ಬರಲಿ-“ಅನಾಯಾಸೇನ ಮರಣಂ' ಇದು ಗುರುದೇವರ ಹಂಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಅಳಲು, ಅಳುಕು 
ಇಲ್ಲದೆ, ಅವರು ತನ್ನ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಇದಿರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು, ದೂರದ ಗೆಳೆಯನ ಪುನರ್ಮಿಲನದಂತೆ. 

`ಮತ್ತು ಅವರ ಅಂತ್ಯವೂ ಅವರ ಹಾರೈಕೆಯಂತೆಯೇ ನಿದಾನವಾಗಿ: ಒದಗಿ ಬಂತು. ನಿಧನ 
ಹೊಂದುವ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಬರೆದುಮುಗಿಸಿದ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗಾಗಿ 
ಅವರ ಈ ಪ್ರತೀಕ್ಷೆಯ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ: 
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ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೧೧ 

೫/11) 5([೩೧8೮ 705 ೦1 660€॥! 

12೮೦೮111 ೧೧೦, 

578105 01 18150 7೦11015 9/0 ೧8%೮ 51110111! 1210 

17 ೦೯ 511771೮ 11105 

`` 5೬೦0 601051075 )/00 18೮ 778100 (10 80೩(, 

1"0/ 117 )/೦ಟ 1೩% 10! ॥೦0! (೮ 5೮೦7೦! 7180! 

30 $(೩[5 

1.181! 1115 ೫/೩) (೦೪/೩1೮5 115 1070[ 5೦1, 

7೩/11 1೧] ೮೫೦1 ೦10೩/ 0)/ ೧15 $1711೮ 10111 

1206 7೩೮107! ೩11 (೧೮ ೪/೩೫, 

ಓಿ[7[7೩1೮711)/ (೧11005, 1೮ 15 ೩೦೭೪೩11) $17716 

110 (1315 15 015 ೧110೦. 

(11೮ (೧1೧1 11೮ 15 00120178 11173501. 

8! 110 11705 (0! 

83೩(766 17 (0 1770೯ 11801! ೪/1111111 11175೮11 

10(1178 ೮೩೧ 6೮೦೮11೮ 1117) 

1115 185! 70೪/೩೮ 11೮ ೦೩/11೦5 10 115 ೦೦11೦೯ 

116 ೫110 ೦೩೧ ೮1101110551)/ 7೦೩೯ 1/೧೯ 81105 

1700೮11೮ ೩! 1/0೯ 1೩705 

1115 17711518010 718 (೧ ೧7೮೩೦೦." 

ಮೃತ್ಯುವಿನ ಎಲ್ಲ ಮೋಸಗಳನ್ನೂ ಈ ಮೋಹದ ಬಲೆಯ ಬೀಸುಗಳನ್ನೂ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ 

ತಾಳಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ರವೀಂದ್ರನಾಥರು ಅವರ ಈ ಕವನದ ನಾಯಕನಂತೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯ 

ಅಕ್ಷಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 
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"ಕಸ್ತೂರಿ', ಅಕ್ಟೋಬರ್, ೧೯೮೧ 



೧೧೨ (್.ಕಾಲ್ಲಾ 

ಬಡೋದೆಯ ಕೊನೆಯ ದೊರೆಯ ದುರಂತ ಚರಿತ್ರೆ 

ಶಾಂತಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿಯುದ್ಧದ ಸ ದ್ವಿಕಿವಿಗೆ ಸೊಗಸು. ಅದೇ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ತದ ನೀರಸ ಗದ್ಯಮಯ 

ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ರಾಜಮಹಾರಾಜರುಗಳ ಈ ಅತುಲ ಕ್ರಮಾಗತ ದರ್ಪಹ ದೌಲತ್ತಿನ ಸ ಸಡಗರ 

ಬೆಡಗಿನ ವೃತ್ತಾಂತಗಳು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರೇಚಕ. ಬರೆ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿದ ಯುಗದ 

ದಿವೃಪ್ರತಿಮೆಗಳಾಗಿ ಕಾವ್ಯಮಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತೆ ತುಂಬ ಅಪ್ಶಾ ಯಮಾನವಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ 

ರಸಲೋಲುಪ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕರ- ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಮೆರೆದ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಚರಿತ್ರೆಗಳು. 

ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಯ ಪ್ರಬುದ್ಧನಾಗಿದ್ದರೂ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬಾಲಿಶ ಕೌತುಕದ ಒಂದು ಅಂಶ ಎರಡನೆಯ 

ಬಾಲ್ಕ ಬರುವ ತನಕವೂ "ಎದೆಯಾಳದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿಯೇ 

ಉಳಿಯುತ್ತದಷ್ಟೇ! ಈ ಕೌತುಕ ಕುತೂಹಲಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಮದೂರ್ಜಿತ ವಿಭೂತಿ” ಮಾತ್ರವೆಂಬುದು 

ಯಾವಾಗಲೂ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು 

ಇಂದಿಗೂ ಕಿರೀಟವನ್ನು ತಲೆಗೇರಿಸಿ. ಇಟ್ಟುಕೊಂಡದ್ದು | ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರ ರಾಜ್ಯವು ಇಂದಿಗೂ 

ಬನ್ನಿಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೇತ್ರದೀಪಕವಾಗಿ:: ದಸರೆಯಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯಿಸುವುದು. 

ಈ ಪೀಠಿಕೆ ಏಕೆ ಗೊತ್ತೆ? ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಡೋದೆಯ ಕೊನೆಯ ದೊರೆ ಶ್ರೀ 
ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರಾವ್ ಗಾಯಕವಾಡ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದರು. ಈ ಪದಚ್ಯುತರಾದ 
ಬರೋಡಾ ನರೇಶರ ಜೀವನ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಶೋಕಾಂಚಿತೆ. ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಬಡೋದೆಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಮಹಾರಾಜರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹಾಗೂ 
ಆ ಜಲಂ ಸಂಸ್ಥಾ ನಕರಂದು ಹೆಸರಾದವರು ಆದ ದಿ॥। ವಾಘನಾಚಾ ಗಾಯಕವಾಡರು 

ಪಸಿಂಹರ ತಾತ. ಈ ಅಜ್ಜ ಅರಸು ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಬಾರಿ ಕತ್ತೆಗೆಲಸದ ದುಡಿತವನ್ನು 
ಸೆಪೂಣು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದ್ದರು. ಅದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ದೊರೆಯ ನಂಬಿಗೆಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 
ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿದನು. 

“ದಾದಾ, "ಯೌವನಂ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿಃ ಪ್ರಭುತ್ವಂ ಅವಿವೇಕಿತಾ'-ಇವು ಒಂದೊ ೇ ಇದ್ದರೂ 
ಅದು ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಾಲ್ಕು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಕೇಳಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹನಿಗೆ 
ಇವು ನಾಲ್ಕು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಅಂದಾಗ ನಾನು ಅವನ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಜಾಗ್ರತೆವಹಿಸಿದರೆ 
ಅವನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದಂತೆಯೆ?'' 

ಸರಿ ತಮ್ಮ ಅಂಬೋಣ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ'' ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 

“ನನ್ನ ಎಲ್ಲಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನೂ ನಿಷ್ಟುರವಾಗಿ ಹೇಳಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹನಿಗೆ ಕಾರಕೂನಿಕೆ 
(ಗುಮಾಸ್ತೆಗಿರಿ) ಯಿಂದ ದಿವಾನಪದವಿಯವರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರಭಾರದ ಅನುಭವ ತರಬೇತಿ 
ಸಿಗಲೇಬೇಕು!'' 



ಪ್ರತಾಪ್ಸಿಂಹ ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ತಲಾಟಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಶಾನಭೋಗನ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ 
ಚಳಿ ಬಿಸಿಲೆನ್ನದೆ ಅ ಧಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಭೇದ, ತಲಾಟಿಯ ತಲೆಯಮೇಲೆ ಇರದ 

ಹ್ಯಾಟು ಶಾ ಶಾನಭೋಗನ ಶಿರೋ ಇಷಣವಾಗಿತ್ತು! ಮಿಕ್ಕ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಸಂಚಾರವೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ 
್ಿ ೫ 

ಗ್ರಾಮಾಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆಯೇ. ಬ್ರಿಟೀಷ್ ಯುವರಾಜ ಹಡಗುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಲಾಸಿಯಾಗಿ 

ಕೆಲಸ ಕಲಿಯುವದು ಪರಂಪರೆ. ಬಡೋದೆಯ ಭೂಪತಿಯೂ ಭೂಕಂದಾಯದ ಕಾರಕೂನನಾಗಿ 

ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಯಿತು. 

ಹೀಗೆಯೇ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಹತೆಗಳಿಸಿ. ಮೇಲೆ ಏರುತ್ತ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ 

ಸಯಾಜಿರಾಯರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆಳಾಗಿಯೂ ನೇಮಕ ಹೊಂದಿದರು. ನಾಳೆ: ತಾನೇ 

ರಾಜನಾದ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಕಷ್ಟವೇನೆಂಬುದು ಅವರು ಅರಿತಿರಬೇಕಷ್ಟೇ! 

ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರು "ನ್ಯಾಯಾಧೀ ಶ'ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿದರು. 

ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ನ್ಯಾಯವಾಗಬೇಕು ದಯಾಳುವಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದೆ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಇಚ್ಚೆ. 

ಗನೂ ಅಜ್ಜನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಂದೂ ನೋಯಿಸಲಿಲ್ಲ. “ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವ 

ನಿನಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕೇಬೇಕು''. ಎನ್ನುತಿದ್ದರು ಹಿರಿಯ ಮಹಾರಾಜರು. ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹನ 
"ಡ್ಯ ಇದುವೆ ಆಹ್ವಾನ. 

ಮೊ 
ಲ್ರ 

ಸ ಭಿ 1 [1] 

ನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಯಂತೆ ಸರಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಹಾಕಿದ್ದರು. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಚಿರಂಜೀವರನ್ನು 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಯಸ್ಕೂಲುಗಳಲ್ಲಿ ಓದಲು ಕಳುಹಿಸುವರೇ? ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಡೋದೆ 

ಪುಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನೂ ಸೇರಿದರು, 

ದುಂಡುಮೇಜು ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಮಯ ಜಿರರಾನರು ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರನ್ನು ತನ್ನ 

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಒಯ್ದರು-ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣದ 

ಚದುರಂಗದಾಟವನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಾಣಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ವಯಸ್ಸಿನ ೨೧ನೆಯ ವರ್ಷ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರ 

ವಿವಾಹವಾಯಿತು-ಕೊಲ್ಲಾಪುರದ ಘೋರಪಡೆ ವಂಶದ ಶಾಂತಾದೇವಿಯೆಂಬ ಸುಂದರ 

ಕನ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ವಿವಾಹದ ೧೦ವರ್ಷ ನಂತರ ಸಯಾಜಿರಾವರು ದಿವಂಗತರಾದರು. 

೧೯೩೯ರ ತನಕ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ರಾಜಕುಮಾರರಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಟ್ರೇನೀ 

ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತರಬೇತಿಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ೧೯೩೯ರ ತನಕ ಈ ರಾಜಪತ್ರನಿಗೆ 

ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಒಳ ಹೊರಗಿನ ಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ಆಯಿತು. ಇತರ ಸಂಸ್ಥಾನಿ ರಾಜಪುತ್ರರಂತೆ ಮದಿರೆ ಮದಿರಾಕ್ಷೆಯರ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರಲು 

ಬಿಡುವೆ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 



೧೧೪ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ರಾಜ್ಕಾರೋಹಣ ಪಸಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರು ತಮ್ಮ ಉಚ್ಛ 5 ಮಟದ ಸಾಂಸ್ಕ್ರುತಿಕ ತೇಜಸನ್ನು 

ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭಗಳ ಜತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಗುಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ 

ಸಾಹಿತ್ತಿಕರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಪರಂಪರೆಯಂತೆ" ಅವರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗೌರವಿಸಿದರು, 

ಮರಾಠಿಯ ಅಂದಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠಕವಿ ಯಶವಂತರಿಗೆ ರಾಜಕವಿಯೆಂದು ಪದವಿ ಕೊಟ್ಟು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಬೂ 

ತಿ ಸಯಾಜಿರಾವ್ ಮಹಾರಾಜರು ಭದ್ರವಾದ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ ರಾಜ್ಯವ್ಯವ ಸ್ಟೆಯನ 

ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಸರಿ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರು ಧನ್ಕರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಾಯದೆಗಳ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಆ ಆಡಳಿತ ವರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನೇ ಮುಟ್ಟಿತ್ತು ಎಂದರೆ 

ತಪ್ಪಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮಹಾರಾಜರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆರಂಭದ 

ನಾಲ್ಕುವರ್ಷ ಪ್ರಜೆಯೆಲ್ಲ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿತು. ತಮ್ಮ ಈ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವರು 

ಬಡೋದೆಯ ಖಂಡೇರಾವ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ಸ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. ಬಡೋದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸಯಾಜಿರಾವರಿಗೆ ಈ ಬಗೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಂತ 

ಶುದ್ಧ ದುಂದು ವೆಚ್ಚ ಇಷ್ಟವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳು ಕ್ಷುದ್ರ ರಾಜಕಾರಣದ 

ಹುತ್ತಗಳಾಗುವುದೆಂದು ಅವರ ನಂಬಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅದರ ಬದಲು ಅದೇ ಕೋಟ್ಕಾಂತರ ಹಣ 

ಹಳ್ಳಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಹಂಬಲವಿತ್ತು. 

1 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಂತೆಯೇ ಹೊಸ ಮಹಾರಾಜರು ಬಡೋದೆಗೊಂದು ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ನಾಗರಿಕರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ 
ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ವಂಚನೆಗಳ ಪ್ರಪಂಚ ತೊಡೆದು 
ಹಾಕಲು ಇಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯನಿಷ್ಟು ಬ್ಮರ ದಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಡಳಿತ ಆಸಹ್ಯವೆನಿಸಿ 
ಅನೇಕ ಕ್ ಸರಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸರ್ವನಾಶವಾಗಲೆಂದು 
ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು! 

ಮಹಾರಾಜರು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ತಾವಾಗಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಂದು ಬೇರೆ 
ಯಾವ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡು ಬಾರದಂಥ ಪ್ರಜಾರಾಜ್ಯದ ಪದತಿ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣ 
ಬಡೋಜೆ ್ ಇ, ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು. ನ್ಯಾಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕಾ ಲಹರಣವೆಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 
ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಾಸನ / ಎರಡು ಮಾದರಿಯವನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. 

ಹ್ ದ್ಯಾಲಯದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು. ಪಾ 
ಶೀಠವೆಂದರೆ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರಿಗೆ ಪುತ್ರೋತ್ಸವದಂತೆ. ಮುಂದೆ ಪದಚು ತರಾದ ಮೇಲೆಯೂ 

ಆವತ ಈ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗೆಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನದಿಂಡ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ 
“ನನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ? ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ? ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪ ಟ್ರವರು ಭೆಟ್ಟಿ ಆದಾಗೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ 
ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ನಾಮಮಾತ್ರ ಕುಲಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ 
ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕುತೂಹಲ ಕಾಣಿಸುವದು ಕಡಿಮೆ. 
ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು 
ಸಿಗಲಾರದು. ಆದರೆ ಇಂದು ಇದು “ಮೆಹತಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ'ವಾಗಿದೆ "ಇಲ್ಲಿ ಪದವಿಗಳನ್ನು 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೧೫ 

ಯೋಗ್ಯ್ಕದರಕ್ಕೆ ಮಾರ ಸಿಗುವುವು'' ಎಂಬ ಬೋರ್ಡು ಹಣೆಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ- ಅಂಗಡಿಯ 
ಅಂದಗೇಡು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ “ಬಿಳಿ ಟೊಪ್ಪಿಗೆ”'ಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ೧೯೪೩ 
ನಯ ವರ್ಷ-ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೀರ ಅಶುಭವಾದದು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ದಿಭಾರ್ಯ 
ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಮಹಾರಾಜರೆ 
ಮುರಿದರು! “ಕಾಯಿದೆ ಪ್ರಜೆಗಾಗಿ. ರಾಜ ತಾನು ಮಾಡಿದ.ಕಾಯಿದೆ ತಾನೇ ಮುರಿಯಬಲ್ಲ' 
ಎಂಬ ವಾದವನ್ನು ಅವರ ದಿವಾನರು ಮಾಡಹತ್ತಿದರು! ಮಹಾರಾಜರ ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಂಡತಿ 
ಜೀವಂತವಿದ್ದಳು. ಸುಂದರ ಸುಶೀಲ ಸಹಚಾರಣಿ ಆಗಿದ್ದಳು. ೧೦ ಮಕ್ಕಳ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದಳು! 
ಆದ್ದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಈ ಎರಡನೆಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೈ ಹಿಡಿದರು. ಆಗ ಬಡೋದೆಯ 
ದಿವಾನರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀ ಟಿ.ಟಿ. ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಈ ವಾರ್ತೆಕೇಳಿ ಕಳವಳಗೊಂಡು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ 
ತಂತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದರು. ''7೩೧೮ ೦[೦[! )/೦೬£ 50೦೦0 1734111886. 71088೮ 0೦0178610/' 

ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾರಾಜರ ಉತ್ತರ ಬಂದಿತು ತಂತಿಯಿಂದಲೇ ''110%/ 0೩7 1 €೦7॥೩೮101? 11 15 5೦ 

(1೦.'' 

ಮಹರಾಜರ ಈ ಎರಡನೆಯ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು."ಸೀತಾ'. ಸೀತೆ ಎಂಬ ಹೆಸರೇ ದುರ್ದೈವಿ, 

ಆದ್ದರಿಂದ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡುವದಿಲ್ಲ. ಆ ಸೀತೆ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರ 
ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಳಾದಳು. ೧೯೪೩ ರಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆಯಿತು. ಸೀತೆ ಮದರಾಸದತ್ತ ಕಡೆಯ 
ಒಬ್ಬ ಜಮೀನದಾರರ ಹೆಂಡತಿ, ಕಪ್ಪು ಮೈಬಣ್ಣದವಳು. ಆದರೆ ವಿಲಕ್ಷಣ ಮೋಹಕ ಕಣ್ಣಿನವಳು, 

ಮೊದಲನೆಯ ಗಂಡ ಬದುಕಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಎರಡನೆಯ ವಿವಾಹದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸೀತೆಯು 

ಇಸ್ಲಾಮ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವಳಿಗೆ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದವರು 

ತಿರುಗಿ “ಹಿಂದು'' ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸಿದರು. 

ಈ ಸೀತಾರಾಣಿಯ ವ್ಯಾಮೋಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರು ಮೊದಲು ಜನಪ್ರಿಯತೆ, ಆಮೇಲೆ 

ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೂ ಕೆಟ್ಟ ದುರಂತವೆಂದರೆ 

ಆ.ಸೀತಾದೇವಿಯು ೧೯೪೩ ರಿಂದ ೧೯೫೬ ರ ಪ್ರೇಮದ ೦086 ೫ಖ/ 8೩01೦ ನಂತರ. ತಾನೂ 

ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಳು! ೧೯೫೬ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹ ಭಗ್ನ ಹೃದಯರಾಗಿ ಉಳಿದರು. 

೧೩ ವರ್ಷ ಮೀರಿದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳುವದೆಂತು. ತಿದ್ದಲಿಕ್ಕೆ ತಡವೆಂಬುವದಿಲ್ಲ-ಎಂಬ 

ಮಾತು ಪೂರ್ತಿ ಸತ್ಯವಲ್ಲ. ಪೇಟಂಟ್ ಔಷಧಿಗಳಂತೆ ಕೆಲವು ತಿದ್ದು ಪಡಿಗಳಿಗೂ "6€%€1೧/ 

6೩0" ಇರುತ್ತದೆ. 09/1! ೫೩5 (0೦ 1/0. 

ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಮದಿರಾಕ್ಷಿಯ ಮೋತಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಮೊತ್ತದ ಸುಮಾರು ೨ ಕೋಟ 

ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯ ರತ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಸೀತಾದೇವಿಯ ಉಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರು. ಈ ರಾಣಿಯ 

ಮೂಲಕ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ವಿಪರೀತ ಸಾಲವಾಯಿತು. ಸಂಸ್ಥಾನದ ಬೊಕ್ಕಸದಿಂದ ಎರಡೂವರೆ 

ಕೋಟಿ. ರೂಪಾಯಿ ಆ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ ವೆಚ್ಚವಾಯಿತು! ೧೯೪೩ ರಲ್ಲಿ ೫೦ ಲಕ್ಷ, ೧೯೪೮ ರಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಕೋಟಿ ಈ ರೀತಿ ಅವರು ಹಣ ಸೂರೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯದ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನದ 

ನೂರಕ್ಕೆ ೨೦ ರಷ್ಟು ಆವರು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಣ್ಣಿನ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಚೆಲ್ಲಿದರು. 



೧೧೬ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 
ನ. 

ಇದರಿಂದ ಮಹಾರಾಜರು: ಅವರ ಹತ್ತಿರದ ದರಬಾರು, ಸರದಾರ ಮಂಡ ಛಳಿಯಲ್ಲಿ, 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಗೆ: ಕನಿಕರಕ್ಕೆ ತಿ ರಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಮಹಾರಾಜರು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ 

ಸಂಯಮ ಮವನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅವರೂ ಬ ಮಹಾರಾಜರಂತೆ ತಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ (ಗುಜರಾತಕ್ಕೆ) 

ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದಿತ್ತು-ಎಂದು ಬಡೋದೆಯ ಮುತ್ತದ್ದಿಗಳಲ್ಲರೂ ಮರುಗಿದರು. 
ದ 

ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಮನೆಯೇ ಮಲ್ಲಸಾಲೆ ಆಯಿತು. ಖಾಸಗಿ ಖಾತೆಯ ಶುದ್ಧೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕ್ಕೆ 

ಹಾಕಿ ಮಹಾರಾಜರು ಅರಮನೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದ್ವೇಷ ಕಟ್ಟಿಕೆ ಕೊಂಡರು. ಅರಮನೆಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಅಪವ್ಯಯದ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದಿದ್ದವು. ನೀರು ಹೊರುವ ಜವಾನನಿಗೂ 

“ಎರಡು 'ಬಿಡಾರ'! ರಾಜ ಕುಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸೀತಾ ದೇವಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರ ದರ್ಪ 

ಇಳಿಯಿತು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಚಂಡ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ "ಬೇಕಾಯಿತು. 

ಸರದಾರ ಪಟೇಲ ಮತ್ತು ಡಾ। ಜೀವ ರಾಜ ಮೆಹತಾ! ಮಹಾರಾಜರ ಒಬ್ಬ ಪುತ್ರ ಧೈರ್ಯ 

ಸಿಂಹರಾವ್ಸ್ವಿಜರ್ಲ್ಕಾಂಡಿಗೆ ಹೊರಟರು. ಜತೆಗೆ ವರಿಷ್ಠ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ! ಜೀವರಾಜ 

ಮೆಹತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಏನೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಚುಚ್ಚಿದರು. ರಾಜ 

ಪುತ್ರನ ಜೀವನಪ್ರವಾಸವೇ ಮುಗಿಯಿತು. ಡಾ! ಜೀವರಾಜ ಮೆಹತಾರ ಈ ಕೃತ್ಯದ ತನಿಖೆಗಾಗಿ 

ಸಮಿತಿ ನೇಮಕವಾಯಿತು. ಸಮಿತಿಯು ಅವರು ದೋಷಿಗಳು, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರು, ಎಂದು 

ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಡಾ!। ಮೆಹತಾರನ್ನು ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು. 

ಸರದಾರ ಪಟೇಲರನ್ನು “ರಾಜವಲ್ಲಭ''ರೆಂದು, ಕರೆಯುವದುಂಟು. ಆದರೆ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ 

ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರಿಗೆ “ಭಾಯಿ”” ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಡೋದೆಯಲ್ಲಿ ಸರದಾರರಿಗೆ 
ಚಪ್ಪಲಿಯ ಹಾರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು-ಸ -ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ! ಅ "ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಹಿಂದೆ ಅಂದಿನ 

ದಿವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೋಭವೆದ್ದೊಡನೆ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರಿ ಮುಂಬಯಿಗೆ 
ಓಡಿದರು. ಗುಜರಾತಿಗಳ ಮರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸಲು ಅವರು ಹೆಣಗಿದರು. ಒಟ್ಟು ಪಾಪದ 
ಹೊಣೆ ಮಹಾರಾಜರ ತಲೆಗೆ ಬಡಿಯಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸತ್ತೆಯ ಕಾರಭಾರ. 
ಸರದಾರ ಪಟೇಲರು ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬರುವ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು, ಆ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು 
ರಾಜರಿಗೆ ಉಣಿ ಸಲಿ ಕ್ಕೆ 

ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಬಂದೊಡನೆ ಹಿಂದೆ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ತಳ್ಳಿದ ಡಾ! ಜೀವರಾಜ ಮೆಹತಾರನ್ನು 
ಸರ ಕ ಪಟೇಲರು ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಿವಾನರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಮಹಾರಾಜರ ವ್ಯವಹಾರ, 
ವ್ಯಾಮೋಹಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಘಟಿಸಲಾಯಿತು, ಮಹಾರಾಜರು ಪ್ರಥಮ ಪತ್ನಿ 
ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಪಾಲನೆಗೆ ಕೇವಲ ಅಯೋಗ್ಯರು ಅಸಮರ್ಥರು ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶವೆದ್ದಿತು. 
ಗುಜರಾತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಚಾರದ ಕೊಡಲಿಗೆ ರಾಜ ಕುಲದ ಕಾವೇ ಆ ಹಿಡಿತ ಆಗಿ ಒದಗಿತು. 
೧೯೪೮ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹರನ್ನು ಅನರ್ಹ ರಾಜನೆಂದು ಪದಚ್ಕುತ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅಜ್ಜನಿಂದ 
ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಅರ್ಹತೆಯ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ದೊರೆ! ಸಕಲ ಸೊತ್ತು ಜೀವರಾಜ ಮೆಹತಾರ 
ಕೈಗೆ ಬಂದಿತು. ಅವರ ಸೂತ್ರಗಳ ಚಾಲನೆ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಿಂದ. 



ಮಹಾರಾಜರ ಈ ಪದಭ ತೆಗೆ ದಾಕ್ರಿಣಾತರ ಕೈವಾಡವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಸೀತಾದೇವಿ 
ರಾಯ ದಾತ ಬ್ರ ಸಾಲ್ ದಾದ ಗಣ್ಣುಷ್ಣ ಅವಃ ಹ್ಗ ನ್ ನ! ಈ. ದಾರಾ ಲ ಡಿ ಖುದಿರಾಸಿನ ಹಣ್ಣು. ಅವಳು ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತ ತರಗಳ ಭಾವೈಕ್ಯ ಸಾಧಥಿಸಿದಾಳಂದು ಮದರಾಸಿನಲ್ಲ ನ 

ಹ ತ ಎ ಒಂದು ಬೋಜದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪ ಸಿಂಹರು: ಹೇಳಿ ಬಾ ಗೂ ನಿನೆ;`ಬಿಟಿಷರ 
ತ್ಮ 

ಸಾಹೇಬರ ಬೂಟು ನೆಕ್ಕು ವವರು ಇಂದುದ ಶಭ ಕಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ'' ಪ್ರ ವಾಗ್ಬಾಣ ಇವು ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ 

ಮತ್ತು ಆರ್.ಪಿ. ಜೆರಸ್ರವಂತ। ಜ| ತಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಕ್ಟ ಷ್ಟಮಾಚಾರಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ 

ಸದಸ್ಯರು. ಮೆನನ್ ಸರದಾರ ಪಟೇಲ ಬಲಗೈ! 

ಯಾವ ತಂತ್ರ ನಡೆಯಿತೋ, ಮಹಾರಾಜರು ಆ ಬಡೋದೆಯ ವಿಲಿನೀ ಕರಣಕ್ಕೆ ಯಾವ 

ಶರ್ತ ಇಲ್ಲದೆ ಒಮ್ಮತವಿತ್ತರು. (ಸೀತಾದೇವಿಗೆ ಹರ್ ಹಾಯನೆಸ್ ಬಿರುದು ಕೊಡಿಸುವ ಹಾಗೆ 

ಸರದಾರ ಪಟೇಲರು ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ಸ್ತ್ರೀ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಮಿಷ ಕಾಣಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಓಂದು 

ಒಳಸುದ್ದಿ ಇತ್ತು.) ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಕಳುವೆನಿಂದು ಹೇಳಿ ಮುಂಬಯಿಗೆ ಹೋಗಿ 

ವಿನಾಶರ್ತು ವಿಲಿನೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಬಂದರು. ತಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೂ 

ಪತ್ತೆ ಹತ್ತಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 

೧೯೫೧ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೋಯಿತು. ಐದು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೀತಾದೇವಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಳು. 

ಬಡೋದೆ ತುಂಬ ಮನೂಭಾಯಿ ಮೆಹತಾ ಹಾಲ್, ಹಂಸ ಮೆಹತಾಹಾಲ್, ಜೀವರಾಜ 

ಹಾಲ್ ಮುಂತಾದ ಮಂದಿರಗಳಿದ್ದವು. ಬಡೋದೆ ಮೆಹತಾಮಯವಾಯಿತು. 

೧೯೫೦ರಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 

ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ೭ ಬರೆದರು. ಆದರೆ ಅದು ಕಸದ ಇ ಹಸ೫' ಮುಂದೆ ಜು] ವಿ ತನ್ನ 

ಪತಿಯ ಪದವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜರ ಮೊರೆ ಕೇಳಿದವೆಂದರೆ ದಿ ನೆಹರೂಜಿ ಒಬ್ಬರೆ, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ 

೨೬ ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಾಸನ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸರದಾರರು ಅವರ ಮಕ್ಕಳ ಎವಾ ವನ್ನು ಸ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ 

ಇಳಿಸಿದರು. ಆಗ ಮಹಾರಾಜರು ನೆಹರೂಜಿಯನ್ನು ಭೆಟ್ಟಿ ಜು 

"ಮಹಾರಾಜರೇ, ನೀವು ಕಳೆದ ೮ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ 

ಮಾಡಿದ್ದಾದರೂ ಹೇಗೆ?'' ನೆಹರೂಜೀ ಕೇಳಿದರು. 

“ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲಿ?” 

ಮಹಾರಾಜರು ಉತ್ತರಿಸಿದರು “ಬ್ರಿಟೀಷರು ನಮಗೆ ಅದೊಂದನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು!” ನಮಗೆ 

ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ. ನಾವು ೪ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡಿಹಾರಿಸಿ 

ಕಾಣಿಸುತ್ತೇವೆ.'' 

“ಅದು ಹೇಗೆ?'' ಎಂದು ನೆಹರೂಜಿ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರು. “ನಿಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಬೆಲೆಗಳ ಏರಿಕೆ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಏರಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ?'' ಅಂದರು ಬಿಚ್ಚುಮನಸ್ಸಿನ 

ತಾಪಸಿಂಹರು. ನೆಹರೂಜಿ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕು ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 

ವರ್ಷಾಸನ ಗೊತ್ತುಮಾಡಿದರು. ಮಹಾರಾಜರು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿ ಉದ್ಗರಿಸಿದರು, 51 310 ೭೯೦ 



೧೧೮ 

(110 1/0/134/0]೩ 0! 211212೩5. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ೧೯೫೧ರ ನಂತರದ ಮಹಾರಾಜರ ದಿನಗಳು ದುಃಖದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದವು, ರಾಷ್ಟ್ರ 

ವಿಭಜನೆಯ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮಹಾರಾಜರ ತಿಂಗಳ ಭತ್ಕ ೮೫ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಪ್ರಪಂಚದ 

ಸಿರಿವಂತ ದೊರೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಬಡೋದೆಯ ಮಹಾರಾಜರ ಸ್ಥಾನ ಎರಡನೆಯದೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ದಿ 

ಇತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಆ ಸೀತೆಯಿಂದ ಲಂಕಾದಹನವಾಗಿ ರಾವಣ ಹಾಳಾದ. ಇಂದು ಈ ಸೀತೆಯಿಂದ 

ಅಆಯೋಧ್ಯೆಯೇ ನಷ್ಟವಾಗಿ ರಾಮನೇ ಹಾಳಾದನು. ಕಳೆದ ೧೫ ವರ್ಷ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರು ತಮ್ಮ 

ದುಃಖವನ್ನು ಮದ್ಯಮದಿರಾಕ್ಷೀ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ರೇಸುಗಳ ಉನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಿಸಿದರು. ಈ 

ದೊರೆ ದಕ್ಷನಿದ್ದ, ನ್ಯಾಯಿಯಿದ್ದೂ ದಯಾಳುವಿದ್ದ, ಉದಾರನೂ ಇದ್ದ, ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು 

ಮೋಹಪಾಶದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಮೋಹಿನಿಯ ಬಾಹುಪಾಶದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ. 

ಅವರು ಕಟ್ಟಿಸಿದ ಕಾಮರ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಎಂ.ಎನ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ 

ಅವರ ಅಮರ ಸ್ಮಾರಕಗಳು. ಬ್ರಿಟಿಷರ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಸಾದಾ 
ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸದ ಅಭಿಮಾನಿಯೂ ಮಾನಿಷ್ಟಿಯೂ ಆದ ಮಹಾರಾಜನು ಬೇರೆ 
ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥಾನಕನಿಗೂ ಮೊದಲ ಯಾವುದೇ ಶರತ್ತು ಹಾಕದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು, 
ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಲು ಸಿದ್ಧನಾದ ಈ ರಾಜನು ತನ್ನ ಶೇಷಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಸಾಧ್ವಿಯಾದ 
ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕಳೆದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ದೇಹವಿಟ್ಟನು. 

ಪುರುಷರ ಅನ್ಕಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಬಲಿಯಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲ? 
ಆದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಪುರುಷನ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣುಪಾಲಾದ ಉದಾಹರಣೆ 
ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರದೊಂದೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಸ್ತ್ರೀಯ ಚರಿತ್ರ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರೂ 
ಅರಿಯಲಾರರಂತೆ. ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಚರಿತ್ರವೇ ಪುರುಷನ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿ 
ಕಾಡಿ ಬಡೋದೆಯ ಕೊನೆಯ ದೊರೆಯ ದುರಂತ ನಾಟಕವನ್ನು ರೂಪಿಸಿತು. ಇದು ನಮ 
ನಿಮಗೆ ಗಮ್ಮ. 

೩ ಇಳ ಎಳ? 
ಜನಪಗತಿ' ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಚಿಕೆ.೧೯೬೮ ದ್ರ 



ಫು ಹು (3 ಹ ಇ 2 ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೧೯ 

ಅಶೋಕನು ಬೌದ್ಧನಾದದ್ದು ಹೇಗೆ? 

ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕನು ಒಮ್ಮೆಲೇ ಬೌದ್ಧನಾದದ್ದೇ ಕೆ? ಆತ ಕಲಿಂಗ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಉಗದಾ 
ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗೆದ್ದರೂ ಆ 'ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾನು: ಮಾಡಿದ ಪ್ರಚಂಡ ಹಿಂಸಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ, ಅ ಜತೆ 

ಹತ್ಯಾಕಾಂಡಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹೇಸಿ, ಆತ ಅಹಿಂಸಾವ್ರತಿಯಾದನು, ವಿರಕ್ತನಾದನು-ಎಂದು ಅಧಿಕೃ 

ಇತಿಹಾಸದ ಪಾಠ ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜಯ ಸಾಜ ವೈರಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ಏಕಮೇವ 

ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಾಮ್ರಾಟನೆಂದು ಎಚ್.ಜಿ ವೆಲ್ಸ್, ತನ್ನ "ಜಗತ್ತಿನ ಇತಿಹಾಸ'ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಬೌದ್ಧ ಗುರು ಉಪಗುಪ್ತನ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಅಶೋಕನಿಗೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಆಕಷ ಪವಾಯಿತದು 

ಒಂದು ಐತೀಹ್ಯವೂ ಇದೆ. ಇದು ಅಂಶತಃ ನಿಜವೂ ಆಗಿದೆ. 

ಸ 

(1 

ಆದರೆ ಇದನ್ನೂ ಮೀರಿದ “ಒಳಗಿರ್ಪೊಂದು ಕು ಅಶೋಕನ ಬದುಕನ್ನೇ ಪಲ್ಲಟಿಸಿತು. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥೂಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಖಾಸಗೀ ಅಂತರಿಕ ನೆವಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೃದಯ 

ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ದಾರುಣ ಭುವಂಸಣ 

ಕಾರಣವಾಯಿತೆಂದು ತಿಳಿದಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಆಧಾರದಿಂದ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಸಿನೆಮಾ ದಿಗ್ಗರ್ಶಕ 

ನಟ ದಿ. ಕಿಶೋರಶಾಹು ಒಂದು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಎಂದೋ ನೋಡಿದ ಆ ಚಿತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಳಿಯದೇ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ 

ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಟವರ್ಯ "ಅಭಿನಯ ಕೇಸರಿ' ದಿ. ಗರೂಡ ಸದಾಶಿವರಾಯರು ಇದೇ 

ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ “ವಿಷಮ ವಿವಾಹ'' ಅಥವಾ “ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ'' ಎಂಬ ಹೃದಯಂಗಮ 

ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಶೋಕನ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಧಾರವಾಡದ 'ಮುಕ್ಕಾಮಿನಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೀ ಮೇವುಂಡಿ ಮಲ್ಲಾರಿ ಬರೆದು ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ತಾವೇ ಬರೆದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದ 

ಸದಾಶಿವರಾಯರು ಅಶೋಕ ರಾಜನ ಬಗೆಗೆ ಹೊಸತೊಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. 

ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಕಥೆಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕನ ಕಥೆಯ ರೂಪಕೊಟ್ಟರು. ಇತಿಹಾಸದ 

ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕನ ಕಥೆಯಾಗಿ ಅದು ರಂಗಕ್ಕೆ, ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ. ಆ. ನಾಟಕದ ಕುರಿತು 

ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ವಿಷಯ ಅದರ ಮೂಲ ಕಥೆ-ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ 

ವೈರಾಗ್ಯದ ಅಂತಸ್ಥ ಪ್ರೇರಣೆ. 

ಕಿಶೋರ ಶಾಹು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಚಿತ್ರಪಟದ ಹೆಸರು "ವೀರ ಕುನಾಲ'. ಸಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕನ 

ಅಚ್ಚು ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಗ ಕುನಾಲ. ಅಶೋಕ ರಾಜನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರಳಾದ ಪಟ್ಟದರಸಿ 

ತಿಷ್ಟಮಿತ್ರೆ. ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ವೃ ದ್ಧ ಅಶೋಕ ಮತ್ತು ತಿಷ್ಟಮಿತ್ರೆಯರ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ 

ಅಂತರವಿದ್ದಿರಬೇಕು. ತಿಷಮಿತ್ರೆ 'ಪರಮಸು ುಂದರಿ. ಕಾಮೋತ್ರೇಜಕ ಯುವತಿ. ಅಶೋಕನೋ 

ವೃದ್ಧ ಪೌಢರಾಜ. ತಿಷ್ಟೆ ಕುನಾಲನನ್ನು ಕಂಡದ್ದೆ ಅವನ ವ ಕ್ಷಿತ್ತಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಸೋತಳು. ತನ್ನ ಪತಿಗೆ 

ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುತ್ತಿರುವೆನೆಂದು ಆಕೆಗೆ ಈ ಉನ್ಮಾ ದದಲ್ಲಿ 1 ಇಲ್ಲ. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು 

ಶಂಕೆ ಕಾಡಿತು. ಏರುಜವ್ವನದ ಸುಂದರಾಂಗ ತರುಣ ವಾ ಕಂಡ! ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸುವುದು 



ಇ್ಕ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ- 
೧೨೦ 

ಕಷಿ ( ಮದುವೆಯಾದನೆಂದು ತಿಷೆ- ಅಶೋಕನ ಬಗೆಗೆ ಜಿ 
ಬಿಟ್ಟು ಈ ವೃದ ಆತಿಖಿ ತಾನೇ ತನ್ನನ್ನು “ಪಟಲ ಲ೬ ತ್ 

ನ ಸ ಕ ಕ ತ್್ ಸತಿ ಕ ಇತ. ಹಣ ಎಎ 

ತಾಳಿದಳು. ತನ್ನ ಪತಿ ಎಂಬವನು ಎಂಥ ಲಂಪಟ, ಭೋಗಲೆ ೋೀಲುಪ! ಇತ್ತ ಕುನಾಲ ಫಸ 

ಸಾಮಾಜದ ಸಂಪತು-ನಡುವೆ ಕಾತರಳಾಗಿ ವೃಥೆಗೊಂಡ ತಿಷ್ಟೆ! ಅಶೋಕರಾಜ ಅವಳ 
ಇ. ಆಅ 

ಆದರೆ ಕುನಾಲ ಇತರ ರಾಜಪುತ್ರರಂತೆ ಕಾಮುಕ, ವಿಲಾಸೀ ಭೋಗಲೋಲುಪನಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಅವನಿಗೆ ತಾಯಿಯ ನಡೆ ನುಡಿ, ವಿಲಾಸ ವಿಭ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಹೇಯವಾಗಿ ತೋರಿತು (ಈ ತಿಪ್ಪೆ 

ಕುನಾಲನನ್ನು ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯಲ್ಲ. ಅಶೋಕನ ಕಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ. ಅವನು ಮುದ್ದಿನಿಂದ 

ಪಟ್ಟದರಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದನು) ಕುನಾಲನನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಷ್ಟಮಿತ್ರೆ ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದಳು. 

ಅವಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಒದಗಿತು. ಅಶೋಕನು ಕಳಿಂಗದ ದಾಳಿಗಾಗಿ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಟು 

ಹೋದದ್ದು ತಿಷ್ಟ ಮಿತ್ರೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಆಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಿಂದ ಕುನಾಲನನ್ನು ತನ್ನ ಅಂತಃಪುರಕ್ಕೆ 

ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಲಿಗೆ ತೋರಿಸಹತ್ತಿದಳು. ಕುನಾಲನಿಗೆ ಅದು `ಅಸಹ್ಯವಾಯಿತು. ಅವನನ್ನು 
ಬೆರಗು ಬಿನ್ನಾಣದಿಂದ ಮರಳುಗೊಳಿಸಲು ರಾಣಿಯು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಯತ್ನಿಸಿದಳು. ಆದರೆ 

ಕುನಾಲ ಸಚ್ಚೀಲ, ಅವಳ ಮೋಹಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಅವನ ಮೈಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಬಲಾತ್ಕರಿಸಲು 

ದುಡುಕಿದಳು. ಕುನಾಲನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆಗೆ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕೆ 

ಬಲಾತ್ಕರಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತಳಾದಳು. 

ಆದರೆ: ಕುನಾಲ ಆಕೆಯನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ, ಆದರೆ ದೃಢವಾಗಿ, ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದನು. ಅವಳ 

ಉನ್ಮಾದಾವಸ್ತೆಗೆ ಕನಿಕರಿಸಿದನು. ಅವನಿಗೆ ಆಕೆ ಎಷ್ಟೇ ಹೇಯಳಾದರೂ ಮಾತೃವತ್ ಪೂಜ್ಯಳು. 

ಸ್ವತಃ ಪಾಪಭೀರು. ಪರಮ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂದಾಗ ತಿಷ್ಟೆಯ ಅತಿವರ್ತನೆಗೆ ಆತ ಒಪ್ಪುವದೆಂತು? 
ಆಕೆಯನ್ನು ದೂರ ತಳ್ಳಿ ಹೊರಟು ಹೋಗಲು ಎದ್ದು ನಿಂತನು. ಆಗ ತಿಷ್ಟೆ ಹೆಡೆತುಳಿದ 
ನಾಗಿಣಿಯಂತಾದಳು.. ಆಶಾಭಂಗ, ಮಾನಭಂಗ, ತೇಚೋಭಂಗಗಳಿಂದ ಈ: ರೂಪಗರ್ವಿತೆ 
ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರುದಳಾದಳು. ಅವಳ ಮೋಹ ಮುಯ್ಯಿಗೆ ತಿರುಗಿತು. ಈ ಅಪಮಾನದ ಸೇಡು 
ತೀರಿಸಿಯೇ ಶುದ್ಧಳೆಂದು ಗದರಿಸಿದಳು. 

ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕ ಯುದ್ಧಗೆದ್ದು ಕಳಿಂಗದಿದ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬಂದನು. 
ನೇರವಾಗಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಡದಿಂ ನ್ನು ಕಾಣಲು ಅಂತಃಪುರವನ್ನು ನುಗ್ಗಿದನು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದೇನು? 
ಕೆರಳಿದ ಹುಲಿಯಂಥ ಕೆಂಗಣ್ಣಿನ ತಿಷ್ಟೆ. ಶೋಕ, ಕ್ರೋಧ, ಬ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಆಕೆ ಹುಚ್ಚಾಗಿದ್ದಳು. 
ಮುದಿದೊರೆ ಕಳವಳದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟನು. ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಕೇಳಿದ" “ಪ್ರಿಯೆ ಏನಾಯಿತು? 

ತಿಷ್ಟೆಮಿತ್ರೆಯ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ಧವೇ ಇತ್ತು. “ಆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ತಲೆ ಹಾರಿಸಿರಿ! ಅವನು 
ನೀವಿಲ್ಲದಾಗ ನನ್ನ ಸಂಗಬಯಸಿ ಬಂದ”`ಎಂದು ಆರಾ ಗೊಳೋ ಎಂದು ಅತ್ತು ಬಿಟ್ಟಳು. 
ಅಶೋಕನು ಕರಗಿ ನೀರಾದನು. ಕಾದ ಕೆಂಡವಾದನು. ತಲೆಕೆಟ್ಟ ಪಿಶಾಚಿಯಂತಾದನು. ಕುನಾಲ 
ಅವನ ಅತೀ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಮಗ. ನಾಳೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವವನು. ಅಯ್ಯೋ ಎಂಥ ದ್ರೋಹ! ಅದೂ 
ಮುದ್ದಿನ ಮುದಿ ತಂದೆಯೊಡನೆ! ಏನಿಲ್ಲ. ಆತ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಎಂದು ನಿಂತಮೆಟ್ಟಿಗೆ 
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ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದನು. ಕೊಲೆಗಡುಕರಿಗೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಆಯಿತು. ಅವರು ಕುನಾಲನನ್ನು ಹಿಡಿದು 
ಹೆಡಮುರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ದಟ್ಟಡವಿಗೆ ಒಯ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಲು 
ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನ ಶಾಂತ ಗಂಭೀರ ಮುಖಚರ್ಯೆಗೆ ಅವರು ಸೋತರು. “ಮರಿದೊರೆಗಳೆ, 
ನಾವು ಕೈ ಮಾಡಲಾರೆವು. ಬುದ್ದೀ, ತಾವು ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ಹೋಗಿ,'' ಎಂದು ಹೆಡಮುರಿಗೆಯನ್ನು 
ಬಿಚ್ಚಿ ತಿರುಗಿ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. ಕೊಂದು ಬಂದೆವೆಂದು ರಾಜನಿಗೆ ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. 

ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ದಿನಗಳು ಉರುಳಿದವು. ಅಶೋಕ ರಾಜನು ಶೋಕವಿಹ್ವಲನಾದನು. ಅತ್ತ 

ತಿಷ್ಟಮಿತ್ರೆಯೂ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಕುನಾಲ ಅವಳ ಅಂತರಂಗವನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದ. 

ಆದರೆ ಈಗ ಕುನಾಲನೆಲ್ಲಿ? ಆಕೆಯೇ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದಳು. ಅಶೋಕನ ಸಹವಾಸ ಆಕೆಗೆ ಹಿಂದಿಗಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು ಅಸಹ್ಯವಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ ಅವಳು ಕಾಣಸಿಕ್ಕರೂ ಆಕೆ ಸದಾ ಉದಾಸ, ಖಿನ್ನ, ಜಡಬಧಿರ. 

ಹಿಂದಿನ ಪ್ರೇಯಸಿಯೇ ಅಲ್ಲ, ಅಶೋಕನಿಗೆ ಬೆರಗು, ದಿಗಿಲು ಇದೇಕೆ ಹೀಗೆ? ಅವಳ, 

ಇಚ್ಚೆಯಂತಯೇ ಆತ ನಡೆದಿದ್ದನು. “ಇದರಿಂದ ತಿಷ್ಟ ಮಿತ್ರೆಗೆ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ 

ಇಡ ವಿಪರೀತ! ಏನೋ. ರಹಸ್ಯವಿರಬೇಕು. ಕುನಾಲ ನಿರಪರಾಧಿಯೆ? ಈಕೆಯೇ 

ಅಪರಾಧಿಯೇ? ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಶೋಧ ಸಬಾ ನಾಳೆ ನನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರತಕ್ಕವನನ್ನು 

ನಾನೇ ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ?? ಅಶೋಕನಿಗೆ ಎದೆಗುದಿ, ಉರಿ, ಏನೂ 

ತೋಚದು. ತೋಚಿದ್ದು ಏನೂ ಮೆಚ್ಚದು. 

ಕ್ರಮೇಣ ತಿಷ್ಟಮಿತ್ರೆಯ ವಿಚಿತ್ರ ಉದ್ಭ್ರಾಂತ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅವಳ ಬಗೆಗೆ ತೀವ್ರ 

ಶಂಕೆಯುಂಟಾಯಿತು. ಅವಳನ್ನು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಅವಲೋಕಿಸಹತ್ತಿದನು. ಅವಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ 

ಕುನಾಲನನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಅವನ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗ ಅಶೋಕನಿಗೆ 

ತನ್ನ ಶಂಕೆ ದೃಢವಾಯಿತು. ಅವಳನ್ನೇ ಕ ಹಿಡಿದು ಗಡುಸಾಗಿ ಕೇಳಿದನು, ಗದರಿಸಿದನು, ಆಗ 

ಅವಳು ರೊಚ್ಚಿನ ಆವೇಶದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು. “ಹೌದು ಕುನಾಲನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಆತ 

ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದೆ.” ನೀನೊಂದು ಮುದಿ ಗೂಬೆ... 
ಹ....ಹ...ಹ “ಎಂದು ಉನ್ಮತ್ತಳಂತೆ ಗಹಗಹಿಸಿ ನಕ್ಕಳು. 

ಆಯಿತು, ಎಣ್ಣೆ ಉರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ಜ್ವಾಲೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದು ಕರಾಳ ಬೆಂಕಿಯಾಯಿತು. 

ಅಶೋಕನ ಸಿಟ್ಟು ನೆತ್ತಿಗೇರಿ ಹಿಂಪ್ರ ಶಾಪದವನೇ ಆದನು. ತಿಷ್ಟಮಿತ್ರೆಯನ್ನು ದರದರನೆ ಎಳೆದೊಯ್ದು 

ಕುದಿಯುವ ಎಣ್ಣೆಯ ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಗೆಯಿಸಿದನು. 

ಆದರೆ ಕುನಾಲ? ಮರಳಿ ಸಿಗುವನೇ? ತಾನೇ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಕೊಲೆಗಡುಕ? ಅಶೋಕನಿಗೆ 

ಅದೇ ಕೊರಗು - ಅದೇ ಮರುಗು, ಆಗ ಯಾರೋ ಅಂದರು, “ಅಡವಿಯಾಚೆ ಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ 
ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುಗಳ ಗವಿಗಳಿದ್ದವು. ಕುನಾಲ ಆ ಭಿಕ್ಷುಗಳೊಂದಿಗೆ ಆ ಗುಹಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. 

ಅವನೂ ಬೌದ್ಧ ಭಿಕ್ಷುವಾಗಿದ್ದ. ಸಾಮ್ರಾಟ ಅಶೋಕನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ದಗ್ನನಾಗಿ ಅವನೆಡೆಗೆ 

ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಅರಮನೆಗೆ ಕರೆದು ತಂದನು. 



೧೨೨ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಅನಂತರ ಬೌದಗುರು ಉಪಗುಪ್ತನನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಾನೂ ಬೌದ್ದ ಧರ್ಮವನ್ನು 

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. ಅವನ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಕಠೋರತೆ, ದಿಗ್ವಿಜಯದ ಪಿಪಾಸೆ, 
ಹಿಂಸಾಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಡಿಮೆಯಾದವು. ಈ ಹೃದಯ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಹೆಗ್ಗುರುತ್ತೇ ಅವನು 

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೊರೆಯಿಸಿದ ಶಿಲಾಶಾಸನಗಳು. ಹೀಗೆ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಡದಿಯ ದ್ರೋಹ ಅಶೋಕನನ್ನು 

ಬೌದ್ಧನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. 

ಘಿ 

"ಕಸ್ತೂರಿ' ಜೂನ್, ೧೯೯೦ 
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ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನಿಗೆ ಯಷಿತರ್ಪಣ 

ದಾಸವರೇಣ್ಯ ಪುರಂದರದಾಸನ ಚತು:ಶತಾಬ್ದಿಯುತ್ಸವವನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರೆಲ್ಲ ಅತಿ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸಿದೆವು. - ಇನ್ನೂ ಈ ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಜರುಗಿಸಲಿರುವೆವು. ಈ ವರ್ಷವು 

ಪುರಂದರದಾಸರ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣದ ೪೦೦ನೆಯ ವರ್ಧಂತಿ ಹೇಗೋ, ಹಾಗೆಯೇ ತಾಳಿಕೋಟೆಯ 

ಸೋಲಿನ ಕನ್ನಡಿಗರ ಕರ್ಮಕಥೆಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಆ ಮರೆತುಹೋಗದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒದಗಿದ 

ವಜ್ರಾಘಾತದ ಪಾಪಸ್ಮರಣೆಯ ೪೦೦ನೆಯ ವರ್ಷವೂ ಅಹುದು. 

ಕೂಡಿ ಬಂದ ಯೋಗಾಯೋಗ 

ಅಂದು ತಾಳಿಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಅನ್ವರ್ಥಕವೆನಿಸಿದ ಆ ರಕ್ಕಸತಂಗಡಿಯ ಕರಾಳ 

ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಎಂಟೆದೆಯು ಒಡೆದು ನೂರು ಚೂರು ಆಯಿತು. ಆ ಒಂದೊಂದು 

ಚೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾಶೆಯ ನಿರ್ವೇದವು ಉಮ್ಮಳಿಸಿ ಬಂದು, ಅಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹಂಭಾವದ 

ವಿಠ್ಠಲ ಭಕ್ತಿಯ ಅನನ್ಯ ಶರಣಾಗತಿಯ ಇಹಕ್ಕೆ ಉದಾಸೀನವಾದ ಹತಾಶೆಯ ಬಿಂಬವು ಒಡಮೂಡಿ 

ನಿಂತಿತು. ಹೀಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮತ್ತು ತಾಳಿಕೋಟೆಯ ಎರಡೂ ಚತು:ಶತಾಬ್ದಿಗಳ ಆಚರಣೆ 

ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಬಂದುದರಲ್ಲಿ ವಿಧಿಯ ವೈಚಿತ್ರ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಔಚಿತ್ಯವೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಮೂಡಿದಂತಿದೆ. 

ಆದರೆ ಇಂದು ಇವೆರಡನ್ನೂ ಮೀರಿದ ವಿಶ್ವಮಾಂಗಲ್ಯದ ಇನ್ನೊಂದು ಚತು:ಶತಾಬ್ದಿಯನ್ನು 

ಲೋಕವೇ ಅತ್ಯಂತ ಉಲ್ಲಾಸ ಉತ್ಸಾಹಗಳಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆ ಚತು:ಶತಸಾಂವತ್ಸರಿಕ 

ಮಹೋತ್ಸವವು ಕವಿಕುಲಗುರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನದು. 

ನಾಟ್ಕ ಹುಚ್ಚಿನ ವಿಲಿಯಂ 

ಕುರುಬ ಕಾಲಿದಾಸ ಕವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾದದ್ದು ಕಾಲೀಮಾತೆಯ ಪ್ರಭಾವವೆಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 

ಪರಂಪರಾಗತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡವು, ಅವ್ವೊನ ಹೊಳೆಯ 

ತಡಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಡ್ಫೋರ್ಡ್ ಹಳ್ಳಿಯ ಒಬ್ಬ ನಾಟ್ಯ ಹುಚ್ಚಿನ ಬಡ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ರಾಯರ ತೋಟದ 

ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣು ಕದಿದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವ, ಮುಂದೆ ಥಿಯೇಟರಿನ ಮುಂದೆ ಸಿರಿವಂತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ 

ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಕರಿಗೆ ನಿಂತು ಕಂಪನೀ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಬಂದ ಖಾಲಿ 

ಬಿದ್ದ “ಪಾರ್ಟು''ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ತರಳ ವಿಲಿಯಂ (ಇದು ಅವನ ನಿಜವಾದ ಅಂಕಿತವೋ1 

ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ವೀತಿಯ ನಾಟಕಕಾರನಾದದ್ದು!-ಅದೂ ಯಾವ ದೇವತೆಯೂ ನಾಲಿಗೆಯ ಮೇಲೆ 

ತನ್ನ ದಿವ್ಯ ಶಾಸನವನ್ನೂ ಬರೆಯದೆ! 

ಕವಿಯ ನಿಜ ಮೂಲ 

ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಯಾರು? ಎಲ್ಲಿಯವ? ಅವನ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರಶಿಭೆ, ಅಗಾಧವಾದ ಹೃದಯ, 

ಅನಂತಮುಖದ ಲೋಕಾನುಭವ, ಅದ್ಭುತ ವಾಗ್ವೈಶ್ವರ್ಯ,-ಇವುಗಳ ಉಗಮವೇನು? ವಿಕಾಸ 
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ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲವೂ ಅಗಮ್ಯ! “ಜನ್ಮ: ಕರ್ಮ ಚ ಮೇ ದಿವ್ಕಂ''-ಎಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾತು 

ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಸ, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಾಲಿದಾಸ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನಿಗೂ ಇವರೆಲ್ಲ 

ಈ ದಿವ್ನ ಕೋಟಿಯವರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೇ ಅವರ ಕಾವ್ಯಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. 
ಶಿ 

ವಿಶ್ವ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ತಾನೂ ಅದನ್ನು ಅನುಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪರಮಾತ್ಮನಂತೆ ಈ ವರಕವಿಯ 

ಮಹಾಪ್ರತಿಭೆಯ ವಿನ್ಯಾಸ! 

ಶಂಕೆ ಕುಶಂಕೆಗಳು? 

ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ಕುರಿತು ಶಂಕೆ ಕುಶಂಕೆಗಳು ಕಳೆದ ೨೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಬೆಳೆದು 

ಬಂದಿವೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ಕಾವ್ಯ ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಭಾ ವಿಶೇಷದ ವಿಮರ್ಶೆ ಹೇಗೋ ಅವನ ನಾಟಕಗಳ 

ವಿಷಯ ಹೇಗೋ, ಅವನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಟೀಕಾತ್ಮಕ ಊಹಾಪೋಹಕ್ಕೂ ಇದುವರೆಗೆ 

ನೂರುಗಟ್ಟಲೆ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.. "ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್'. ಎಂಬ. ಪವಾಡವು ನಂಬಲು 
ಅಶಕ್ಕವೆನಿಸುವಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವೆನಿಸಿದ್ದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ! ಅವನ ಹೆಸರನ್ನೇ ೧೪ ವಿಧವಾಗಿ 

ಬರೆದದ್ದುಂಟು. ಅದರೆ ಆ ಕವಿ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಅನ್ನುವಂತೆ, “ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಏನುಂಟು? ಗುಲಾಬಿಯನ್ನು 

ಯಾವ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದರೂ ಅದರ ಸುಗಂಧ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನು. 

ರಹಸ್ಯಚ್ಛೇದನವಾಯಿತೆ? 

ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಮಾಮ್ಲೊ ಬಿನ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಮುಂತಾದ 
ಬೇರೆ ಪ್ರೌಢ ಕವಿಗಳೂ, ಪಂಡಿತರೂ ಬರೆದಿರಬೇಕೆಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಎಷ್ಟೋ 
ವಿದ್ವತ್ವಯತ್ನಗಳಾದವು. ಇನ್ನೂ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಕೊನೆಗೂ ಈ ರಹಸ್ಯದ ಉದ್ಭಾಟನೆಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ 
ಸಮಾಧಿಯನ್ನೇ ತೆರೆದು ನೋಡಬೇಕೆಂಬ ಸೂಚನೆಯೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿತು. ಏಕೆಂದರೆ, 
“ಸೋದರನೆ, ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಬೇಡ”-ಎಂದು ಆತನ_ಚರಮ ಶ್ಲೋಕವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ 
ಕೊಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲವೆ? ಅಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗೂಢವಿರಲೇಬೇಕು! 

ಕವಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನೆ, ನಿನ್ನ ಅಸ್ಥಿಗಳು ಮಲಗಿದಲಿಯೇ ಮಲಗಿರಲಿ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ ಒಬ್ಬ 
ವ್ಯಕ್ತಿಯೋ ಇಬ್ಬರೋ ನೂರೋ-ಇದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಂಥ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಾನವತೆಯ ವಿರಾಟ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾನವನಿಗೆ ಮಾಡಿದ, ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದ ಈ 
ಮಹಾಚೇತನವು ಸಾವಿರ ಮನಸ್ಸಿನದು. ದೇವಸ್ಥಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ಕೇವಲ ಶಬ್ದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 
ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಶಬ್ದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಈಶ್ವರನು ವಿಲಿಯಂ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಅಮರ 
ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅನಂತಪಾರ ಪ್ರಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. 

ಕೃತಿ-ವೈಶಿಷ್ಟ ಗಳು 

ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ತಂತ್ರ ಏನಿರಬೇಕು?-ಎಂಬ ಕುರಿತು 
ಹೂಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಮೊನ್ನೆ ಚರ್ಚಿಸಿದರು. ಮಿಕ್ಕ ಮಾತು 
ಏನೂ ಇರಲಿ, ಇಂದಿನ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ಕೃತಿಗಳ ಕೆಲವಾದರೂ 
ಅಂಶಗಳ ಪಂಕ್ತಿಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬಡವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಳೆವರೆಯದಲ್ಲಿ 
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ಅರ್ಥವಾಗಲಿ, ಬಿಡಲಿ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಸಾಹಿತ್ತಿಕ ಶಕ್ತಿಯ 

ವಾಗ್ವೈಖರಿಯು ಅಂಶಿ'ಗಳ'ನ್ನು ನಾವು ಒದುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿ 

ಭಾವಾವಿಷ್ಟರಾಗುತ್ತಿದ್ದೆವು.-ಅಪೂರ್ವರಸಾನಂದವನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. "ಮರ್ಚಂಟ್ ಅಫ್ 

ವ್ಹೆನೀಸ್'ದ ಕೋರ್ಟಿನ ದೃಶ್ಯ, "ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀರುರ್'ದಲ್ಲಿಯ ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಟೋನಿಯ 
ಭಾಷಣ, ಮ್ಯಾಕೆಬೆಥ್, ಲೇಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆಥರ ಅವೇಶಭರಿತ ಭಾಷಣಗಳು, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟಿನ ಜಗತ್ಪಸಿದ್ಧ 

ಸ್ವಗತ'' ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟುಬಿ.'' ಪೋರ್ಶಿಯಾಳ ಕರುಣೆಯ ಕುರಿತು ಭಾಷಣ. 
ಕಿಂಗ್ಲಿಯರ್ನ ಆಕ್ರಂದನ, "ಎಜ್ಯು ಲೈಕ್ ಇಟ್'ದೊಳಗಿನ ವನವಾಸೀ ರಾಜನ ಖಿನ್ನ 
ಗೆಳೆಯನ, “ಮಾನವನ ಏಳು ಮನ್ಹಂತರ''ಗಳ ವರ್ಣನೆ, ಮಿತ್ರದ್ರೋಹಿಯ ಕುರಿತು ಹಾಡು, 

ಕಾರ್ಡಿನ್ ವೂಲ್ಸಿಯ ಭಾಷಣ, ಶೈಲಾಕನ ಮೂದಲಿಕೆ, ("ಹಾಥ್ ನೊಟ್ದ ಜ್ಕೂಆಯಿಸ್?” 

ಅನೆಯ ಹೆನ್ರಿಯು ನಿದ್ದೆಯ ಕುರಿತು ಅಡಿದ ಮಾತುಗಳು, "ಕಿಂಗ್ ಜಾನ್' ದೊಳಗಿನ ಹೂಬರ್ಟ್ 

ಮತ್ತು ಅರ್ಥರರ ಕರುಳು ಕಿವುಚುವ ಸಂಭಾಷಣ-ಒಂದೋ, ಎರಡೋ ಇಂಥ ಅನೇಕ ದೃಶ್ಯಗಳೂ, 

ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಗಳೂ, ಕಾವ್ಕಾಂಶಗಳೂ, ಓದಿದಷ್ಟೂ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಮೆಚ್ಚಿದಷ್ಟೂ 

ಭಾವಾವೇಶದ ಉನ್ಮತ್ತ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. 

ನಮ್ಮ ರಸಾನುಭವ ; 

ನಮ್ಮ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡಿತೋರಿಸಲು ವ್ಯರ್ಥಪ್ರಯತ್ನ ನ 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾದರೂ ಅದರ ಸಂಸ್ಕಾರ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 

ಸ್ವದೇಶೀ ವೇಶಭೂಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಪೋರ್ಶಿಯಾ, ಮಾರ್ಕ್ ಅಂಟೋನಿ ಪ್ರಭ್ಛತಿ 

ಪಾತ್ರಗಳು ಹಬ್ಬದ ಸೇವೆಗೆ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೊರಟ ಓರಣದ ಗಾಂವಠೀ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಾಹೇಬರಂತೆ 

ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ಕಂಡರೂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ ನಾಟಕದ ನಮ್ಮ ಅವತಾರವು ಅಪ್ರತಿಮ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು- 

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ-ನಮಗೆ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂದು 

ಹಳೆಯ ಕಥೆ. ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಲೊಲ್ಲದ ವ್ಯಥೆ. ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನಾದರೂ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಶ್ 

ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನಿಗೆ ಕಾದಿದ್ದ 

ಗಂಡಾಂತರವನ್ನು ಆ ಧೂರ್ತ ದೂರದರ್ಶಿಗಳು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕಂಡುಕೊಂಡರು! 

ಭಾರತೀಯ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ಪ್ರಭಾವ ಆಳವಾಗಿ 

ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಂತೂ ಈ ಅದಿಕವಿಗೆ ಅನನ್ಯ ಖಣಿ. ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳು, ಚಿತ್ರಮಯ 

ಪದಪ್ರಯೋಗಗಳು, ಅಜರಾಮರ ಜಾಣ್ಣುಡಿಗಳು, ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಕಾವ್ಯೋಕ್ತಿಗಳು-ಇಂಥ 

ಅಗಣಿತ ಮಣಿ ಮಾಣಿಕ್ಕಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಭಂಡಾರದ ಬೀಗಮುದ್ರೆಯನ್ನೊಡೆದು ಆಂಗ್ಲ ವಾಗ್ರಧುವಿನ 

ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಈ ಅಮರ ಕವಿಯು ಬೊಗಸೆ ಬೊಗಸೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ! 

ಮಹಾಕವಿಯ ಶಾಶ್ವತ ಕೊಡುಗೆ 

ಪ್ರಕೃತಿ ವರ್ಣನೆ, ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿ, ಮಾನವತೆಯ ನಾಕ-ನರಕಗಳ ಭವ್ಯ ಅವಿಷ್ಕಾರ, ಜೀವನದ 

ಆಳವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ-ದೀಪ್ತಿಯ ತತ್ವ-ದರ್ಶನ, ಅಪ್ರತಿಮ ನಾಟ್ಯರಚನಾ ತಂತ್ರ, ಆಧುನಿಕವೆನಿಸಬಲ್ಲ 

ಮನೋಧರ್ಮ, ದರ್ಶಕವಾದ “ಪ್ರಯೋಗ ವಿಜ್ಞಾನ'”, ಶಬ್ದ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೂರೆಗೈದು ಹೃದಯದ 
ದ್ 
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ಸಹಸ್ರ ತಂತಿಗಳನ್ನು ರುಲ್ಲೆಂದು ಮಿಡಿಸಬಲ್ಲ ಅಪ್ರತಿಮ ಕಾವ್ಯಶೈಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು 

ಗುಣದ ಪ್ರಕರ್ಷಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ದಿಗಂತ ವಿಖ್ಯಾತನಾಗಬಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವರಕವಿವರ್ಗದ 

ಕವಿವರೇಣ್ಯನ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭದಿಂದ ಪಸರಿಸಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ರಭೆಯು ಸಮಗ್ರ ವರ್ಣಸಪ್ತಕದ 

ಇಂದ್ರಧನುಷ್ಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ಚಿದಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿ ೪೦೦ ವರ್ಷ ಕಳೆಯಿತು. ಅದು 

ಕಳೆಗುಂದದಿದೆ. ಅಚ್ಚಳಿಯದಿದೆ. ಚಿರಕಾಲ ಹಾಗೆ ಉಳಿಯುವದೆಂದರೆ ನಾಗರಿಕತೆಯ 

ನಶ್ವರತೆಯನ್ನೊಂದೇ ಅಲ್ಲಗಳೆದಂತೆ! 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಕೃತಿಗಳು 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ “ಶೂರಶೇನ ಚರಿತ್ರೆ'' (ಅಥೆಲ್ಲೊ “ದ್ವೇಷ ಭಂಡಾರಂ'' (ಮ್ಯೂಕ್ಬೆಥ್ 

“ಸುರತನಗರದ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ'', ""ವೇಣಿಪುರದ ವರ್ತಕ'' (ಮರ್ಚಂಟ್ ಆಫ್ ವೆನೀಸ್) “ರಾಮವರ್ಮ 

ಲೀಲಾವತೀ “(ರೋಮಿಯೋ ಎಂಡ್ ಜ್ಯುಲಿಯತ್) "ವಸಂತ ಯಾಮಿನೀ ಸ್ವಪ್ನಚಮತ್ಕಾರ'' 

(ಮಿಡ್ ಸಮರ್ ನೈಟ್ಸ್ ಡ್ರೀಮ್) ಇವು ಎಂದೋ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಗಳು. ಇವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ 

ಆಧುನಿಕ ಮಹಾಕವಿ ಕುವೆಂಪು, “ಬಿರುಗಾಳಿ'' (ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್), "“ರಕ್ತಾಕ್ಷಿ'' ಇವೆರಡು ಉತ್ಕ ಎಷ್ಟ 

ಕಾವ್ಯ ರೂಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಯಾನುವಾದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ 
ಸಾಹಿತಿಗಳೂ ಲಘು ಕಥಾ ಸಾಮ್ರಾಟರೂ, ಕವಿಗಳೂ ಆದ ಡಾ: ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರರು 

"ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್' ನಾಟಕವನ್ನೂ ಇತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ರಸಮಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ 

ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನಗನ್ನಡದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನಾವೇನು ಕಲಿಯಬಹುದು? 

ಇವೂ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ-ನಾಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ತಂತ್ರದ ಶೈಲಿಯ 
ಕಥೋಪಕಥನ ಸಂವಿಧಾನದ ರಂಗಕ್ಷಪ್ತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂಬುದು 
ಒಂದು ಮೌಲಿಕ ಸಂಶೋಧನದ ವಿಷಯ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ "“ಟೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ದ ಕ್ರೂ” ಈ 
ಕೃತಿಯೂ “ಬಹಾದ್ದೂರ ಗಂಡ'' ಎಂಬ ಆಧುನಿಕ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ, “ಕಾಮೆಡಿ ಆಫ್ ' 
ಎರರ್ಸ್”'ದ ಕಲ್ಪನೆ “ವಿಪರ್ಯಾಸ''ವೆಂಬ ಇನ್ನೊಂದು ನಗೆನಾಟಕದಲ್ಲಿಯೂ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದುಂಟು. 

ಜಗತ್ಪಿಯ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ೪೦೦ನೆಯ ವರ್ಧಂತಿಯ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 
ವಿದ್ವನ್ಮಂಡಳಿಯೂ, ಕನ್ನಡ ಸಂಘಗಳೂ, ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳೂ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ಕನ್ನಡ ಅವತಾರದ 
ಬಹುಮುಖವಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವರೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ರಸಪರಿಚಯಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಸ್ಥಾನವು ದೊರೆಯಬಹುದೇ? ಈ 
ರಸಯಷಿಯು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮಹಾಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಹಾ ನಟನಟಿಯರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಪರಿಷತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ನಾಟ್ಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬಹುದೇ? ಈ ರಸಖುಷಿಯ 
ಯಣವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ತೀರಿಸಬಹುದೇ? 

ಲ 

"ಜನಸೇವಕ' ಮೇ ೨೦, ೧೯೬೪ 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ತ (ತೆ 

ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ : ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆ 

ಕೃತಿ ಹಿರಿದೋ? ಕೃತಿಕಾರ-ಕವಿ-ಕಲಾವಿದ ಹಿರಿದೋ? ಕೆಲ ಸಲ ಕವಿಗಿಂತ ಕೃತಿಗಾರನಿಗಿಂತ 

ಕೃತಿಯೇ ಹಿರಿದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಿಗಿಲಾದ ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ 

ಆ ಮೊದಲೂ ಆ ಕವಿ ಆ ಮಟ್ಟದ ಇತರ ಕೃತಿಯನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದೂ ಕಡಿಮೆಯೇ 

ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೆರಗು-ಇಂಥ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೋರುವ ಕವಿ ಇಂಥ ಅ ಸಾಮಾನ್ಯ 

ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಿದನೆಂದು. ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ಜಡ ಯಷಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲೆಯಂಥ 
ರೂಪಸುಂದರಿ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಳೆಂದು ದುಷ್ಕಂತ ಸೋಜಿಗಪಟ್ಟಂತೆ! 

ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲ ಸಲ ಕವಿಯೋ ಕಲಾವಿದನೋ ತನ್ನ ಕೃತಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರುವದುಂಟು. 

ಕೃತಿ ಏನೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದರು ಅನಿಸಿದರೂ ಕೃತಿಕಾರ ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿರ್ಮಿತಿ ಮಾಡಲು 

ಸಮರ್ಥ. ಅಂಥ ಸತ್ವಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅವನದು ಎಂಬ ಒಂದು ಭರವಸೆ, ಅನಿಸಿಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 

ಉಳಿದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಕೃತಿಕಾರನ ವ್ಯಕ್ತಿತವೇ ಅಷ್ಟು ಕಾಂತಿಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ವರ್ಣಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಅಂಥ ಅಲೌಕಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಡಾ. ಸ್ಯಾಮ್ಯುವೆಲ್ ಜಾನ್ಸನ್ರದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅವರ ಜನ್ಮದ 

ದ್ವಿಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ವರ್ಷ. ಅವರು ಬಾಳಿ ಬೆಳಗಿದ ೧೮ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, 
ತನ್ನ ಆ ಯುಗಕ್ಕೆ ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಸುತ್ತಲೂ ಕಲೆಯುತ್ತಿದ್ದ 
ಅಂದಿನ ಕವಿ, ಕಲಾವಿದ, ಮುತ್ಸದ್ವಿ ಮೇಧಾವಿಗಳ ಗ್ರಹಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ 

ಸೂರ್ಯಬಿಂಬವೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 

ಮಾತಿಗಿಂತ ಕೃತಿ ಮೇಲು ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಯನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿತು. ಜಾನ್ಸನ್ರ ಅಸ್ಬಲಿತ 

ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜಾಣ್ಣುಡಿ. ಅವರ ಜೀವನಮಾನವೆಲ್ಲ ಮಾತೇ ಮುಖ್ಯವಾಯಿತು. ನಮ್ಮ ವರಕವಿ 

ಬೇಂದ್ರೆಯವರಂತೆ ಜಾನ್ಸನ್ರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ, (ಅಂದರೆ ಡಾ.ದ.ರಾ. ಬೇಂದ್ರೆಯವರ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕವಿಯ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಹಿರಿಮೆ.) ಕನ್ನಡದ ಶಾರದಾ 

ಪೀಠಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಗಳಾದ ನಮ್ಮ ಬಿಂ.ಎಂ. ಶ್ರೀಯವರಂತೆಯೇ ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂದಿನ ಉದಿತೋದಿತ 

ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತಿಗಳ ವಲಯಕ್ಕೆ ಮತಾಚಾರ್ಯರೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರೂ ಮಿತ್ರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 

ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ೧೭೦೯ರಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದು ೭೫ವರ್ಷ. ಆ ೧೮ನೆಯ ಶತಮಾನ 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ "ಅಗಸ್ಟನ್ ಯುಗ'ವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೋಮನ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಗಸ್ಟನ್ 
ಸೀರುರನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವಾಹ್ಮಯ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಶಿಖರವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಜಾನ್ಸನ್ 

ಅದೇ ಮಾನದಂಡದಿಂದ ಅಂದಿನ ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಕಲಿಸಿದರು. 

೧೭ ನೆಯ ಶತಮಾನ, ಇಂಗ್ಲಂಡಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಪ್ಣವಗಳ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಕಾಲಖಂಡ. 

೧೬೬೪ರಿಂದ ೧೭೦೦ರ ತನಕವೂ ಇಂಗ್ಲಂಡಿನ ಜನ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿತು, ನೋವು ಉಂಡಿತು. 

ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ತಲೆ ಉರುಳಿತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡುವಂತಾಯಿತು. ೧೮ ವರ್ಷ 
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ಅರಾಜಕ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ ನಡೆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ರಾಜನನ್ನು ತಂದು ಗದ್ದುಗೆ ಎರಿಸಲಾಯಿತು. ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ 

ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಥಯವಾಯಿತು. ಪ್ಲೇಗಿನ ಮಾರಿ ಹಾವಳಿ ಎಬ್ಬಿಸಿತು. ಕೊನೆಗೂ ವಿಲಿಯಂ ಮತ್ತು 

ಮೇರಿಯರ ರಾಜ್ಕಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಕಿರೀಟ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ನೆಲೆಯೂರಿತು-ರಕ್ತರಹಿತ 

ರಾಜ್ಯಕ್ರಾಂತಿ ಒದಗಿ ಬಂತು. 

ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಫಲವಾಗಿ ೧೮ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿಚಾರವಂತರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 

ಭದ್ರತೆ-ಶಾಶ್ವತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಮಾರ್ಗೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ 

ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಹೊರಳಿದರು. ಈ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲು ಹೇಳಿದ ಗುರು ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್. 

ಪ್ರಾಚೀನ ಅಗಸ್ಟನ್ ಯುಗದ ಮೌಲ್ಯಪೂರ್ಣತೆಯ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು 

ಹೆಣಗಿದ ಮಹಾ ಪುರುಷ, ಯುಗಪ್ರವರ್ತಕ. 

ನಮ್ಮ ಸುದೈವ ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ರಂಥ "ಬಾಲೋನ್ಮತ್ತ ಪಿಶಾಚವತ್' ಬಾಳಿದ ತೀರ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ, 

ವಿಚಿತ್ರ, ವಿಕಾರವಶ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಶಾಪ ಭ್ರಷ್ಟೆ ದೇವತಾಪುರುಷನಿಗೆ ಬಾಸ್ವೆಲ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಂತೇವಾಸಿ 

ಚರಿತ್ರೆ ಲೇಖಕ "ಹಸ್ತಕ' ಲಭಿಸಿದ. (ನಮ್ಮ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗೂ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಸಿ 
ದೊರೆಯದೇ ಹೋದದ್ದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ). ನಾವು ಇಂದು ಕೊಂಡಾಡುವ 

ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ ಬಾಸ್ಟೆಲ್ನ ದಿನಚರಿಗಳಿಂದ, ತನ್ನ ಈ ಗುರುವಿನ ಚರಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಕಂಡು 
ಕೊಂಡಂತೆ. 

ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ರ ಮಾರ್ಮಿಕ, ಕೆಲ ಸಲ ಮರ್ಮಭೇದಕ ಚತುರೋಕ್ತಿ ಚಾಟೂಕ್ತಿಗಳೂ 

ಜೀವನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕ ಚರಿತಗಳ ಯಾವದೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗಿನ ಅವರ ಯಾವದೇ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ಮರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಾಸ್ಟೆಲ್ನಿಗೆ 

ಯಣಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಮಹಾಪುರುಷನ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ 

ಮನೆಯ ಚಿರಪರಚಿತ ಹಿರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಗುಣ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಅವನ ದಿನಚರಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಕಟು ಮಧುರವಾಗಿ, ಕರುಣ ರಮ್ಯವಾಗಿ ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. 

ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ರ ಸಮುಜ್ವಲ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಧೀಮಂತಿಕೆ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದಾಮವೋ, 
ದಿನದ ಬದುಕಿನ ಅವರ ಹಟ ಚಟಗಳೂ ವಿಕಾರ ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದಾಮ. 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಡು ಬಡತನದ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಅವರ ಉದ್ದಾಮ ದರ್ಪ 
ಹಾಗೂ ಮರೆಮಾಚದ ನಾಚದ ಮೊಂಡತನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಅವರದು 
ಸ್ಥೂಲ ಕಾಯ. ಜತೆಗೆ ಬಾಳಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಅಸಾಧ್ಯ ಚರ್ಮರೋಗಕ್ಕೂ ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಬೀಗಿಗೂ 
(500011೩) ಬಲಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಮೋರೆ ವಿಕಾರಗೆಟ್ಟ ಕಲೆಗಳಿಗೂ ಸೊಟ್ಟ ಸ್ಪಂದನಗಳಿಗೂ 
ಎಡೆಯಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡಿನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಚೇಷ್ಟೆಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಕಕ್ಕೆ 
ಗುರಿ. ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ "ಅನುರೂಪ'ವಾಗಿ ಅವರದು ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿದೂಷಕನಂತೆ 
ವಿಕೃತ ಅಂಗವೇಷ. ಅಸಡ್ಡಾಳ ನಡಿಗೆ, ಚರ್ಯೆ, ಅಂಗವಿಕ್ಷೇಪಗಳು. ಏನೋ ಆಳದ 
ಪ್ರಕೃತಿದೋಷದಿಂದ ಬಾಲಿಶ ಮತಿ, ವಿಕಾರ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೇ ಗೊಣಗಾಡುವದು, ನಗುವದು, ಫಕ್ಕನೆ 
ಎದ್ದು ಏನಾದರೂ ಮಂಗ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡುವದು ಜಾನ್ಸನ್ರ ನಿತ್ಯದ ಚಾಳಿ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೨೯ 

ಯಾವ ನಿಯಮಕ್ಕೂ ಅವರು ಬದ್ಧರಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಊಟದ ವೇಳೆಗೆ ಮೇಜಿನ ಇದುರಿಗೆ ಕೂತ ಮಹಿಳೆಯ 
ಪಾದ ಜಗ್ಗುವದು, ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಆಗುವದು, ಹೊಟ್ಟಿಬಾಕನಂತೆ ಗಪಗಪ ತಿನ್ನುವದು. ಮೈಮೇಲೆ 
ಅಕ್ಕಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಖಾದ್ಯಪೇಯ ಚೆಲ್ಲುವದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಂದಿಯ ಅಹಹ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಗುಪ್ಲೆಗೆ ಮೂದಲಿಕೆಗೆ 
ಕಾರಣವಾಗುವದು ಈ ದುರ್ದೈವಿ ಮಹಾಮೇಧಾವಿಯ ಜಾಯಮಾನವಾಗಿತ್ತು. 

ಇದರಿಂದ ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ, ಸಾಂಗ್ಯವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 
ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಅಧ್ಯಾಪಕರೂ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೂ ಇವರ ಆಗಾಧ ಸ್ಮರಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅಪಾರ ವಾಚನಕ್ಕೆ 

ಅದ್ಭುತ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಗೆ ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಇವರ 

ಎಂಥ ವಿಕೃತ ಅಂದಗೆಟ್ಟ ನಡತೆಯನ್ನೂ ಸಹಿಸಿ ಇವರ ಮಾತಿನ ವೈಭವಕ್ಕೆ ವೈಖರಿಗೆ 

ಮುಗರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಳೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನ ಬಾಧೆಗೆ ಮನೆಯ ಅಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣು 

ಇಟ್ಟಿದೆಯೋ ಎಂದು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತರಳ ಜಾನ್ಸನ್ನ ಕೈಗೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಹಳೆಯ 

ದಫ್ಪರು ಸಿಕ್ಕಿತು. ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಪ್ರಾಚೀನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ (ರೋಮನ್) ಕವಿ ಪೆಟ್ರಾರ್ಚನ 
ಕೃತಿಗಳ ಕಟ್ಟು. ಜಾನ್ಸನ್ ಹಸಿವೆಯನ್ನೂ ಮರೆತು ಆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಕೃತಿಗಳ ವಾಚನದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನನಾದ. 

ಅವರ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷಾ ಪ್ರಭುತ್ವ ಅಪ್ರತಿಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಭಾಷಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 

ಮುಂದೆ ಅವರು ಲ್ಯಾಟನ್ನಿನ ಮಾರ್ಗೀಯ ಶಿಸ್ತು ಹಾಗೂ ಶೋಭೆ ತರಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. 

ಅವರ ಅಸಡ್ಡಾಳ ಅಂದಗೆಟ್ಟ ನಡೆ, ನಡತೆ, ಉಡಿಗೆ ತೊಡಿಗೆಯ ಅವ್ಯವಸ್ಥಿತತೆ, ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ 
ತಲೆ ತಿರುಕುತನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಸತ್ವದ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಪ್ರತಿಭೆಯಷ್ಟೇ ಇಂದು ಲೋಕ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜತೆಗೆ ಅವರ ಅಂತಃಕರಣದ ನಿರ್ಮಲತೆ, ದೀನ ದರಿದ್ರರ ಬಗೆಗೆ ಅವರ ಅಪಾರ 

ಮರುಕ, ಅಂಥವರಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಹಾಯ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡುವದರಲ್ಲಿ ತತ್ಪರತೆ. 
ಪ್ರಕಾಂಡ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಚಂಡತೆಯುಳ್ಳ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಯೆ 

ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಸಡ್ಡಾಳನಾಗಿರುವದೇ ಒಂದು ಸೋಜಿಗವಾಗಿತ್ತು. ಜಾನ್ಸನ್ ನಿಜವಾದ 

ಸೊಗಸು ಉಜ್ವಲ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿನೋದದಲ್ಲಿ ಅವರ 

ಖಾಸಗಿ ಸುಖಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೀರ ಒರಟು! 

ಆದರೆ ಈ ಒರಟುತನ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದು ಜಡದ ಮೇಲೆ ಚೇತನದ 

ಗೆಲುವಾಗಿತ್ತು. ಏನೇ ಬರೆಯಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಔಚಿತ್ಯ, ಎಚ್ಚರ ತೂಕ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳಿಗೆ ಚ್ಯುತಿ 

ಇರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದುವೆ ಅಗಸ್ಟ್ನ್ ಯುಗಧರ್ಮ. ಮಾರ್ಗೀಯ (೮11೩551081) ಪ್ರೌಢಿಮೆ 

ಸದಭಿರುಚಿಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾನದಂಡ. ಅವರ ಇಂಗ್ಲೀಷ ನಿಘಂಟು ರಚನೆಗಾಗಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಒಂದು ಶತಮಾನ ಅದು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಉಳಿದ ಹೆಬ್ಬೊತ್ತಿಗೆ. ಇದನ್ನು 

ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಅದರ ಪ್ರಕಾಶಕನಿಗೂ ಆದ 

ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪಿಷ್ಟಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಅಭಾರಿ ನಾನು. ಅಂತೂ ಇದನ್ನೊಮ್ಮೆ ಮುಗಿಸಿದೆ” ಎಂದು ಆ 

ಪ್ರಕಾಶಕ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟನಂತೆ. ಈ ಸುದ್ದಿ ಬಾಸ ಸ್ವೆಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಅವರು 

ತತ್ಕ್ಷಣ ಅಂದರು: “ಆತ ಯಾವುದಕ್ಕೂ “ದೇವರಿಗೆ ಅಭಾರಿ ಆಗುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತಾನೆ!'' ಜಾನ್ಸನ್ 

ತೀವ್ರ  ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಲಾಜು ಇಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು 



೧೩೦ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಸ್ಥಿರಬದ್ಧ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡೆಗಳಿದ್ದವು. ಸ್ಕಾಟಿಶ್ ಮಂದಿಯೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏಕೋ ತಿರಸ್ಕಾರ 

ತಮ್ಮ ನಿಘಂಟುವಿನಲ್ಲಿ '೧೩೬' ಧಾನ್ಯದ ಯ್ಯಾ ಅವರು ಹೀಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: “ಅದು 

ಪಜತಗಳಾ ಸ್ಕಾಟಿಶ್ ಜನರೂ ಉಣ್ಣುವ ಧಾನ್ಯ,” ಹೀಗೆ ಅವರ ನಿಘಂಟವೂ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ 

ಸ್ವಾರಸ್ಯ ದ್ಹಾಗಿದೆ, ಸಾ ಚಾಟೂಕ್ತಿಗಳಿಂದ! 

ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ಅವುಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು 

ಬರೆದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಅವರು ಬರೆದ 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕವಿಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆ ಗ್ರಂಥ ಕಿ 010 ೧೦೮೧) ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಚರಿತ್ರೆ ಹಾಗೂ ವಿಮರ್ಶೆಯ ಘಾ ಭಾಕಾವನೆಗೆ ಜಾನ್ಸನ್ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಅವರ ನಿರ್ಭಿಡೆಯ "“ನಿಬ್ಬರದ ನುಡಿ”ಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಗ್ರೇಯ ಕುರಿತು ಆತ 

ಅಂದಿದ್ದಾನೆ. “ಆತ ತುದಿಗಾಲ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎತ್ತರ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ.'' 

“ಮಾರ್ಗೀಯ ಮಹಾಕೃತಿ (೮1೬5510)ಗಳನ್ನು ಹೊಗಳುವದು ಹೆಚ್ಚು, ಓದುವದು ಕಡಿಮೆ,” 

ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಾತಿನ ಈ ಕಟುತೆ ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ರ ವಿಕಾರಗೆಟ್ಟ ಮನೋಧರ್ಮದ್ದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. 

ಈ ಮತಿ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತಗತವಾಗಿ ಬಂದ ಏನೋ ವಿಷದೋಷವೇ ಮೂಲ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ 

ಅವನ ಚರ್ಮರೋಗದ ವಿಕಾರ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಆಗ ಇಂಗ್ಲಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಢ 

ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಇಂಥ ಅಸಾಧ್ಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದು ರಾಜಸ್ಪರ್ಶ. ಬಾಲಕ ಜಾನ್ಸನ್ನನ್ನು ತಂದೆ 

ತಾಯಿ ಅರಮನೆಗೊಯ್ದರು, ಮೊದಲು ರಾಜವೈದ್ಯರಿಂದ ಉಪಚಾರವಾಯಿತು. ಆ ಮೇಲೆ 

ಅಂದಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ಏನ್ಳು ಬಾಲಕನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವನ್ನು 

ಕೊಟ್ಟದ್ದೂ ಆಯಿತು. ಜಾನ್ಸನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೊಂದೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡೇ 

ಉಳಿಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಮೋರೆಯ ನರಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಸಿಡಿತ. ಮೋರೆ ವಕ್ರವಾಗಿ 
ವಿಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಇದು ಅವರ ಬಾಳಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು. ಅವರ 

ಮಿತ್ರವಲಯದಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಹಾಸದ ವಿಷಯವಾಯಿತು. ಗ್ಯಾರಿಕ್ ಎಂಬ ಅಂದಿನ ವಿಖ್ಯಾತ 
ನಟ ಜಾನ್ಸನ್ ಮುಖಚರ್ಯೆಯ ಮುದ್ರಾಭಿನಯ ಮಾಡಿ ಮಂದಿಯನ್ನು ನಗಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಅವನ ಒರಟು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಹೇಸುತ್ತಿದ್ದರು, ರೇಗುತ್ತಿದ್ದರು, “ಜಾನ್ಸನ್ ಒಬ್ಬ 
ಕರಡಿ,”`-ಎಂದ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿಮಿತ್ರ. ಅದರೆ ಈ ಮಹಾಚೇತನವನ್ನು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲಕವಿ ಅಲಿವರ್ 
ಗೋಲ್ಡಸ್ಮಿಥ್ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ, “ಜಾನ್ಸನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಡಿಯ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣವೂ 
ಇಲ್ಲ- -ಮೈದೊಗಲೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ,'' ಜಾನ್ಸನ್ರ ಅಂತರಂಗ ಮೃದು ಮಧುರವಾಗಿತ್ತು-ಹಲಸಿನ 

ಹಣ್ಣಿನಂತೆ. ಒರಟು ತನಹೊರ ಮೈಯ ತೋರಿಕೆ. 

ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ ಬರೆದ "ರಾಸೆಲಸ್' ಎಂಬ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯ ನೀಳ್ಗತೆ ಪ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ. 
ಆದರೆ ಅವರು ರ್ಯಾಂಬ್ಬರ್, ಅಡ್ವೆಂಚರರ್, ಐಡ್ದರ್ ಆದಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳನ್ನೂ 
ನಡೆಯಿಸಿದರು. ಎ. ಅವರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ಜೀವ ಹಿಡಿದುಳಿದವು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾ. 
ಜಾನ್ಸನ್ರದು ಒಂದು ಸಡಗರದ ಸೋಲು. ಆದಾಗ್ಯೂ ೧೮ನೆ ಶತಮಾನದ ಹೊಸದಾ 
ತಲೆಯೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ವಾಚನಾಭಿರುಚಿಯನ್ನು ತಿದ್ದುವ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ 
ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು "ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವ, ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ 
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ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವು ಅವರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಣಿಕೆ. ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಮೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಅವರ ಅಧಿಕಾರ 
ಸರ್ವ ಸಮ್ಮತವಿತ್ತು. ಅವರ ಮನಸ್ಸು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟೇ ಅವ್ಯಸ್ಥಿತವೂ ವ್ಯಗ್ರವೂ ಆಗಿರಲಿ. 
ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಖರವೂ ಪ್ರಖರವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆಯೇ ಅವರ ಮರುಕ ಮಮತೆ. 
ಬೆಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಪ್ರೀತಿ. ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುವಾಗ ದೀಪದ ಕಂಬಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾ 
ಹೋಗುವದು ಅವರದೊಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಚಟ. ಫಕ್ಕನೆ ಒಂದು ಕಂಬವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಮರೆತರೆ 
ಅವರು ನೆನಪಾದೊಡನೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುವರು. ಈ 
ಮೊಂಡ ಹಟ ಅವರ ಉದ್ದಾಮ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪುಟವೇರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

“ಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಪರಿವೆ ಇಲ್ಲದೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕಳೆದರು ಜಾನ್ಸನ್. ತನ್ನ 
ತತ್ವ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿರುಚಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಆತ್ಮವನ್ನು ಯಾರ ಹಣಕ್ಕೂ ಹಂಗಿಗೂ 

ಮಾರಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ, ಅಲ್ಪರಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲ. 

ಗರ್ವಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿ ನಡೆದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ದುಃಖ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಖುಷಿಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆ ನನಗಿಲ್ಲ. 
ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಯಾರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರು ಉಪೇಕ್ಷಿಸಿದರೆಂದು 

ದೂರಿಕೊಳ್ಳುವದೂ ವಿವೇಕವೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿದವನಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಹಂಚುವವರು 

ನನ್ನನ್ನು ಸತ್ಕರಿಸಿಲ್ಲವಾದರೆ, ಅಂಥ ಅನುಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲೆಗಳಿಗೂ ನಾನು ಎಂದು 
ಇಳಿದವನಲ್ಲ!-'' ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಭಿಮಾನಧನರಾದ ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್. 

ಲಾರ್ಡ್ ಚೆಸ್ಟರ್ಫೀಲ್ಡ್ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು. ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ 

ಉದಾರಾಶ್ರಯ ತೋರುವ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆಯ ಜಂಭದ ಕೋಳಿ. ತನ್ನ ನಿಘಂಟುವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ 

ಸಮಯ ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಒದಗಿಸಬುಹುದೆಂದು. ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ 

ಚೆಸ್ಟರ್ಫೀಲ್ಡ್ರ ಭೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಜಾರದಲ್ಲಿ ಹಾದಿಕಾದು ಬೇಸತ್ತು ಮರಳಿದರು. ಮುಂದೆ ಆ 

ನಿಘಂಟು ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡು ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯಾನು 
ಗ್ರಹ ನೀಡಿ ತಾವೂ ಹೆಸರಾಗಬೇಕೆಂದು, ಈ ಅಹಮನ್ಯ ಲಾರ್ಡ್ಸಾಹೇಬರು ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ 

ಬರೆದು ಭೆಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾ. ಜಾನ್ಸನ್ ಬರೆದ ಉತ್ತರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದ 

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿದೆ: 

“ನೀವು ನನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಮನವೀಯುವ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಿದ್ದೀರಿ. ಅದು ಈ ಮುಂಚೆಯೇ 
ಆಗಿದ್ದರೆ ದಯಾಳುವೆನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ. ಅದೀಗ ತುಂಬ ವಿಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಅದರ 

ಬಗೆಗೆ ಉದಾಸೀನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸವಿಯದೇ ಇರುವತನಕ; ನಾನು ಏಕಾಕಿಯಾಗಿದ್ದು (ಹೆಂಡತಿ 

ನಿಧನವಾಗಿದ್ದಳು.) ಅದನ್ನು (ನನ್ನವಳೊಂದಿಗೆ-ಲೇ.) ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಆಗುವತನಕ ಮತ್ತು 

ನಾನು ವಿಖ್ಯಾತನಾಗಿದ್ದೂ, ಅದು ಬೇಕೆನಿಸದಿರುವನಕ.'' 

ಇಂಥ ಮಹಾಪುರುಷನ ಪುಣ್ಯಸ್ಮರಣೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭುವನದ ಭಾಗ್ಯ! 
ಈ 

"ಕಸ್ತೂರಿ' ಮಾರ್ಚ, ೧೯೮೫ 
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ಅಗಾಧ ಅಗಾಥ 

ನಾನು ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಗಾಥ ಕ್ರಿಸ್ಕಿಯ ಪ್ರೇಮಿ-ಅಂದರೆ ಅವಳ ರಹಸ್ಯಮಯ ಪತ್ತೇದಾರಿ 

ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಓದುತ್ತ ಬಂದವನು. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಅವಳ 

"ಪೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್' ಎಂಬ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಓದಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆಯೇ ಕೇಳಿದೆ 

ಅಗಾಥ ಕ್ರಿಸ್ಕಿಯ ಇದು ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿಯ ವರ್ಷ. ಈ ಮಹಾನ್ ಲೇಖಕಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ೧೮೯೦ರ 

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೫ನೇ ದಿನ. ಅವಳು ನಿಧನ ಹೊಂದಿದ್ದು ವಯಸ್ಸಿನ ೮೫ನೆಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಇಂದಿಗೆ 

೧೫ ವರ್ಷಗಳು ಸಂದಿವೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಲೋಕದ ಈ ಪ್ರಚಂಡ ಹಾನಿಗೆ. 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೇದಾರಿ ರಹಸ್ಕ ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಉಪೇಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ 

ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ. ಮಂದಿ ಅವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಓದುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಲೇ 

ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತನ್ನ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಗುಣವತ್ತೆಯ ಬಲದಿಂದ ಪತ್ತೇದಾರಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಗೌರವಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟವಳು ಅಗಾಥ ಕ್ರಿಸ್ತೀ. ಅವಳು 

ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಪತ್ತೇದಾರ ಹರ್ಕೂಲ್ ಪಾರೋ, ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ಕಾನನ್ಡಾಯಿಲರ ಶೆರ್ಲಾಕ್ 

ಹೋಮ್ಸ್ ("ಸರಲಾಕ್ಷ ಹುಲಿಮೀಸೆ'-ಕೇರೂರ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಕರಂತೆ!) ನಂತೆ ಸೆಕ್ಸ್ಟನ್ 

ಬ್ಲೇಕ್ನಂತೆ, ಆರ್ಲ್ಗಾರ್ಡ್ನರ್ನ ಪೆರಿಮೇಸನ್ನಂತೆ ಅಮರರ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆಯೇ 

ಅಗಾಥ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಪತ್ತೇದಾರಿ ಮುದುಕಿ ೬೦ ದಾಟಿದ ಅವಿವಾಹಿತೆ ಮಿಸ್ ಮಾರ್ಪಲ್. 

ಅಗಾಥ ೮ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ೫ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಕಥೆ 
ಕಾದಂಬರಿಗಳಂತೆಯೇ ಅವಳ ನಾಟಕಗಳೂ ತುಂಬ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ. "ಮೌಸ್ ಟ್ರಾಪ್' 

(ಇಲಿಬೋನು) ಎಂಬ ಅವಳ ನಾಟಕ ಜಾಗತಿಕ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ೧೯೫೨ರ ನವೆಂಬರ್ 

೨೫ಕ್ಕೆ ಆ ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಯೋಗ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ 
ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಅದರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಅದೇ ಥಿಯೇಟರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 
ನಟನಟಿಯರು ಬದಲಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಸಮುದಾಯ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು. 
ಆದರೆ ಬೋನಿಗೆ ಬೀಳುವ ಇಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನೇನೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ! 

ಸಂಪಾದನೆ 

ಅಗಾಥ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳು - ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹಗಳೂ ಬಂದವು - ಈತನಕ 
೧೦೨ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿವೆ. ಅವಳು ಬದುಕಿದ್ದಾಗಲೇ ಈ ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಅವಳ 
ಸಂಪಾದನೆ ೫೦ ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ವಿಕ್ರಮವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಮಹಾರಾಣಿ 
೧೯೨೧ರಲ್ಲಿ ಅಗಾಥ ಕ್ರಿಸ್ತಿಗೆ “ಡೇಂ ಕಮಾಂಡರ್' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. 
ಅಗಾಥಳ ೩ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಚಲಚ್ಚಿತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. "ವಿಟನೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಸಿಕ್ಕೂ ಟರ್', 
“ಮರ್ಡರ್ ಆನ್ ದ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಎಕ್ಸಪ್ಪೆಸ್' ಮತ್ತು "ಡೆತ್ ಅನ್ ದ ನೈಲ್' (ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ 
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ಅವಳ “ಟೆನ್ ಲಿಟಲ್ ನಿಗ್ಗರ್ಸ್' - ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯಿಂದ “ಗುಮ್ನಾಮ್' ಎಂಬ ಚಿತಪಟ 

ತೆರೆಕಂಡಿತು. ಆದರೆ ಅದು ಮೂಲ ಕಥೆಯ ಯಾವ ಪಾಸಲೆಗೂ ಸೋಂಕಲಿಲ [) 

ಅಗಾಥ ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಕಥಾ ವಸ್ತುಗಳ ವಿವಿಧತೆ, ಅವು ನಡೆಯುವ ನೆಲೆಗಳ ವಿವಿಧತೆ 

ಗಮನೀಯವಾಗಿದೆ. ಉದಾ: “ಡೆತ್ ಆನ್.ದ ನೈಲ್' ನೈಲ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉಗಿ 

ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆದರೆ, “ಡೆತ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಎಂಡ್' ೨೦೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಇಜಿಪ್ತಿನಲ್ಲಿ, 
ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಕೂಟ - ಕಾರಸ್ತಾನ, ಕೊಲೆಗಳ ತನಿಖೆಯ ಗೋಜಲುಗಳ ಅವಳ 

ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಓದುಗರನ್ನು ಶುರುವಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸೆಳೆದಿಡುತ್ತವೆ. ಅವಳ 
ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿಕೊಲೆಗಾರನೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ವಾಚಕನಿಗೆ 

ಅದು ಪತ್ತೆಯಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಕಥನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತ. 

ಮನುಷ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳು, ನಿಸರ್ಗ ವರ್ಣನೆ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶ್ರೀಮಂತರ 

ವಿಲಾಸೀ ಜೀವನವಿಧಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರಗಳ ಪಾತ್ರ ವೈವಿಧ್ಯ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಜಟಿಲತೆ ಕೊನೆಗೆ 

ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಆದರೆ ತೀರ ಸಹಜವೆನ್ನುವ ಬಗೆವರಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಲಂಕರಿಸುವ ಲಲಿತ-ಗಂಭೀರ 

ವೇಗವಂತ ಶೈಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊಡುವ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನಿಂದ ಟಿ.ಎಸ್. ಎಲಿಯಟ್ನವರೆಗೆ 

ಕವಿತಾವತರಣಿಕೆಗಳು. ಮಕ್ಕಳ ಪದ್ಯಗಳಿಂದ, ಗೀತ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ, ಹಳೆಯ ಬೈಬಲಿನಿಂದ 

ಆಯ್ದ ಪದಗಳ ಚತುರ ಪ್ರಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಗುಣಗಳುಳ್ಳ ಅವಳ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಮೌಲ್ಯವೇರಿಸಿದೆ-ಬರಿ ತುಬ್ಬುಗಾರಿಕೆಯ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಲ್ಲ. ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಸರಿಸಿದ 

ಕಾದಂಬರಿಯ "ಪೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು ಹಳೆ ಬೈಬಲಿನಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಒಂದು 

ವಚನದ ತುಣುಕು. 

ಡಚಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ 

ಅಗಾಥ ಬಣ್ಣಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿವರವೂ ಯಥಾರ್ಥ ಹಾಗೂ ಖಚಿತ 

ಪರಿಜ್ಞಾನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ "ಪೇಲ್ ಹಾರ್ಸ್' ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣರಾದ 

"ಥೇಲಿಯಂ' ವಿಷದ ಗುಣ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಗಾಥ ಕೊಟ್ಟ ವಿವರಣೆ ಇಷ್ಟು 

ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿತ್ತು: ಆ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಕಟವಾದ (೧೯೬೧) ೧೦ ವರ್ಷದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ 

ಅಮೇರಿಕೆಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅಗಾಥಗಳಿಗೆ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿದಳು. "ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ "ಥೇಲಿಯಂ' 

ವಿಷದ ಕುರಿತು ನೀವು ಬರೆದ ವರ್ಣನೆ ಇಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಆ ವಿಷ 

ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣ ಯೋಗ್ಯ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿಸಿ ಉಳಿಸಿದೆ. 

ವಿಷ ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಥಳ ವ್ಯಾಸಂಗ ಇಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಿತ್ತು. ಅವಳಿಗೆ "ಡೆಚೆಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್' 

ಎಂದು ವಿನೋದದಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 

ಅಗಾಥ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ೧೮೯೦ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೫ಕ್ಕೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡದ ಡೆಲ್ಡಾನ್ ಶಾಯರ 

ಪರಗಣಿಯಲ್ಲಿ. ಅವಳ ತಂದೆ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಮಿಲ್ಬರ್ ಅಮೆರಿಕನರು. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿಕರಾಗಿದ್ದರು. 



೧೩೪ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ. ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ತಾಯಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಯುಗದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದವಳು. ಅಗಾಥ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ 

ತಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸು ೩೬. 

ಅಗಾಥಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಅಕ್ಕ (೧೧), ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣ (೧೦). ಆದ್ದರಿಂದ ಇವಳಿಗೆ ತಾಯಿ ತಂದೆ 

ಮುದ್ದಿನ ಮಳೆಗರೆದರೂ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಸೋದರರಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಈಕೆ ಒಬ್ಬಳೆ. 

ಏಕಾಂತ ಜೀವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಳು. ಅವಳನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಎಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 

ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾ ಮಾಡಿಸಲೇಕೂಡದೆಂಬ ವಿಚಿತ್ರ ಧೋರಣೆ ತಾಯಿಯದಾಗಿತ್ತು. ೮ ವರ್ಷದವರೆಗೆ 

ಅಗಾಥ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಯ ಬಾಲೆ.ಅಗಾಥ ೫ನೆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯೇ 

ಓದಲು ಕಲಿತಳು. ತಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಣಿತಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದನು. ಅವಳ ಗಣಿತದ 

ಪ್ರಗತಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. 

ಆರ್ಥಿಕ ವಿವಂಚನೆಯಿಂದ ನುಗ್ಗಾದ ತಂದೆ ಮಿಲ್ಬರ್ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಆಗ 

ಅಗಾಥ ೧೧ ವರ್ಷದವಳು. ತಂದೆಯ ಸಾವಿನಿಂದ, ಅಗಾಥಳ ಮುಗ್ದ ಬಾಲ್ಕ ಒಮ್ಮೆಲೆ 

ಮುಗಿಯಿತು. ಅವಳು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೌಢೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಳು. ಆಕೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ, 

ಆದರೆ ಅವಳ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಸರ್ಗ ನಿರೀಕ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಅಗಾಥಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. 

೧೯೧೪ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಗಾಥಳ ಮದುವೆ ಆರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಎಂಬುವನೊಂದಿಗೆ 

ಆಯಿತು. ಆಗ ಆಕೆ ಫಾರ್ಮಸೀ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದಳು. ಕೆಲವೇ 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತರುಣ ಆರ್ಚಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಭರ್ತಿಯಾಗಿ ಯುದ್ಧರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದನು. ಅಗಾಥ ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಳು. 

ಆಗಲೆ ಅಗಾಥ ತನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಕಾದಂಬರಿ "ಮಿಸ್ಪೀರಿಯಸ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸ್' 

ಇದೇ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬರೆದಳು. ಆದರೇನು? ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. 

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಹಾಗೆಯೇ ಧಾಳಿಗುಂಪಾಗಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮುಂದೆ "ಡಾಡ್ ಮೀಡ ಎಂಡ್ ಕಂಪೆನಿ'ಯ 

ಜಾನ್ ಲೇನನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು. 

"ವೀಕ್ಲಿ ಟೈಂಸ್' ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು. ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿ. ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿತು. 
ಧಾರಾವಾಹಿಯಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಮುಂದೆ ೧೯೨೦ರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ 
ಹೊರಬಂತು. ಅನಂತರ ಅಗಾಥ ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು 
ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿದ ಅಗಾಥ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಕಾದಂಬರಿಯ ನೆನಪಿಗಾಗಿ 
ಹೊಸಮನೆಗೆ ಸ್ಟಾಯಿಲ್ಸ್ ಎಂದೇ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದಳು. 

ಇದೇ ಸಮಯ ಅಗಾಥಳ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ದುರಂತ 
ಅಧ್ಯಾಯವಾಯಿತು. ಅವಳ ತಾಯಿ ೧೯೨೯ರಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡಳು. ಮಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ತೀವ್ರ 
ಆಘಾತ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚಂಡಮಾರುತ. ಅವಳ ಸಂಸಾರ ನೌಕೆ 
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ಬುಡಮೇಲಾಯಿತು. ಅವಳ ಗಂಡ ಅರ್ಚಿ ಬಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೀಸಾ ನೀಲ್ ಎಂಬುವಳ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ 
ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ... ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ : ಅಗಾಥಳ ದಾಂಪತ್ಯ ಒಂದು ರೀತಿ ಇಜ್ಜೋಡು. ಆಕೆ 

ಒಕ್ಕಟ ನಾಚುಬುರುಕಿ,. ಅರ್ಚಿ ಬಾಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಉತ್ಸಾಹಿ. ಯಾರಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಲ್ಲವ. 
ಅಗಾಥಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಕಾಲ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿ ಮುಂದೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಮರೆಯುವುದೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

ಅವನ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಯುದ್ಧದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದವನು. ಈಗ 

ಮರಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆಕೆ ಬೇಡವಾದಳು-ಅವಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಆತ ವಿವಾಹ 

ವಿಚ್ಛೇದನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದಿಟ್ಟ. ಅಗಾಥಳಿಗೆ ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಆಯಿತು. ಈ 

ಆಘಾತದ ಭಾವಾವೇಗದಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಕಾರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ಬಿದ್ದಳು. 

ಅವಳಿಗೆ ಡೈವಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿಮಿತ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಗಂಡನ ದ್ರೋಹ ಅನ್ಯಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ 

ಕುರಿತು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಳು. ಆಕಸ್ಮಾತ್ ವ್ಯವಧಾನ ತಪ್ಪಿ ಕಾರು ಗುಡ್ಡದ ಕಟಾಂಜನಕ್ಕೆ 

ಅಪುಳಿಸಿತು. ಅಗಾಥಳ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಯಿತು. ಮೂರ್ಛೆ ಹೋದಳು. ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವಳಿಗೆ 

ಸ್ಮೃತಿ ವಿಭ್ರಮವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಅಂದಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರಿವೇ ಅಳಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಪಘಾತದ 

ಮುಂಚೆ ಆಕೆ ಗಂಡನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಟ್ರೀನಾ ನೀಲ್ಳನ್ನು ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈಗ ಎಚ್ಚರ ಬಂದಾಗ 

ತಾನೇ ಟ್ರೀನಾ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಳು! ಕಾರು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ಲೂ ಸ್ಪೇಷನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ 

ಹೆರೊಗೇಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಟ್ರೇನಿನಲ್ಲಿ ಕೂತಳು. 

ಶೋಧ 

ಇತ್ತ ಅವಳು, ಕಾಣೆಯಾದಳೆಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತುಂಬ ಹುಟುಕಾಟ. ಫ್ರಾನ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಶೋಧ 

೧೦ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಹೆರೋಗೇಟಿನ ಹೈಟ್ರೋ ಹೋಟಲಿನಲ್ಲಿ ವೇಟರರು ಅವಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ 

ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಆಗ ಆಕೆ ಟ್ರೀನಾ ನೀಲ್ ಆಗಿದ್ದಳು! ಆಮೇಲೆ ದೀರ್ಫಾವಧಿ ತಜ್ಞ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಫಘಲವಾಗಿ ಅಗಾಥ ಕಳೆದುಹೋದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಅರಿವನ್ನು 

ಪಡೆದುಕೊಂಡಳು-ಅಮ್ನೇಸಿಯದಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಗುಣವಾದಳು. ಪುನಃ ಲೇಖನ ಆರಂಭಿಸಿದಳು. 

ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಕ್ಕೆ ಡಾ। ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೆಲನಿನ ಕಾರಣ. ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಆಕೆಗಿಂತ 

ಚಿಕ್ಕವನಾದಾಗ್ಯೂ ಈ ವಿಖ್ಯಾತ ಪುರಾತತ್ವ ಸಂಶೋಧಕನ ಪ್ರೇಮ ಅವಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ, 

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕುದುರಿಸಿತು. ಆತ ಅವಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು. ಅವನ ಉತ್ಪನನ 

ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಗಾಥ ಸಹಭಾಗಿಯಾದಳು. ಅವಳ ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ 

ಹೊಸ ಎಳೆ ಕಾಣಿಸಿತು. ಪುರಾತನ ಇಜಿಪ್ತಿನ ಕುರಿತ “ಡೆತ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಜ್ಯಸ್ದ ಎಂಡ್' ಎಂಬ 

ಅವಳ ಕಾದಂಬರಿ ಆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಫಲ. 

ಈ ರಹಸ್ಕ ಕಥಾ ಪ್ರಪಂಚದ ಅನಭಿಷಿಕ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ನಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ ಮಹನೀಯರಲ್ಲಿ 

ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ| ಎಸ್. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ 

ಗಾಂಧೀ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಞಿಯೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವೇ ಅಗಾಥ ಒಂದು 

ಕಾದಂಬರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾಳೆ. 



೧೩೬ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಮಧ್ಯಮ ನಿಲುವಿಕೆಯ ಬೊಕ್ಕತಲೆಯ ಪೊದೆ ಮೀಸೆಯ ನಡುನಡುವೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು 

ಆಡುವ ಮೊದಲ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ನಿರ್ವಾಸಿತನಾಗಿ ಬಂದ ಹರಕ್ಕೂಲ ಪಾರೋ 

ಅಗಾಥಳ ಮಾನಸ ಪುತ್ರ. ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಇವನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಚಾರ್ಲಸ್ ಲಾಫ್ಟನ್ ಹಾಗೂ 

ಚಿತ್ರಪಟಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೋನಿ ರೆಂಡಾಲ್ ಮತ್ತು ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಫಿನೀ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಅಗಾಥ ಕೊನೆಯ ತನಕವೂ ಏಕಾಂತ ಜೀವಿ. ತೀರ 

ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಳು. ಅವಳಿಗೆ ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಚಟವಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಪುಸ್ತಕಗಳು, 

ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸ ಇವು ಅಗಾಥಳ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳು. ಶಹರ ಜೀವನದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕಿಂತ 

ಗ್ರಾಮಂತರದ ಪ್ರಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವೇ ಅವಳಿಗೆ ಸದಾ ಪ್ರಿಯವಿತ್ತು. 

ಅಗಾಥ ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿ ೧೫ ವರ್ಷ ಸಂದವು. ಆದರೂ ಅವಳ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆ 

ಅಗಾಧ. ಅವುಗಳ ಮೋಹಿನಿ ಹಳಸಿಲ್ಲ. ಅಳಿಸಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ಬಾಳಿದಳು-ನಡುವಿನ 

ಘಟಸ್ಪೋಟದ ಸಂತಪ್ತ ಕಾಲ ಖಂಡ ಬಿಟ್ಟರೆ. ಅಗಾಥ ಜೀವಂತಳಿದ್ದಾಗಲೇ  ಕಥೆಯಾದವಳು. 
ಸತ್ತ ನಂತರವೂ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವಂತಳಿದ್ದಾಳೆ. 

ಉದಯವಾಣಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೫, ೧೯೭೫ 

ತ್ಯ 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ದಿಣಿ ಸಮಗ ಸಾಹಿತ ಸಂಘಟ-೯ ಮ ಡಿ ಸ ಉಂ ಣ್ ೨ ಕ್ರ ಇಲಿ ವಃ ೧೩೬ 

ಡಾ. ಅಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನರ ಮಿದುಳಿನ ಒಡೆಯದ ಒಗಟು 

ಸ್ರಿ 2 ಸಾ ಇ [| ತ ಪ್ರತಿಭೆಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ದಿಗೂ ಮೂಲತಃ ಭೇದವೇನು? ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಯ 
ಆ ಅ 

ರ್ ಧಾರ್ ಸ ಎತ್ತು ಣಾ ಪಾಲ ಅರೆ. ರ ಎಲ ಕ ಹ ಖುದಿು ್್ಸಾ ಇಂಾಖಾನ್ಯಣ ಖದುಳನ್ನೂ ಅವರ ಮರಣಾನಂತರ ಹೊರತೆಗೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ 

ಕಂಡುಬರುವುದೇನು? ಅವೆರಡೂ ಮಿದುಳುಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ಕಾಸ ವಿಭಿನ್ನತೆ ತೀರ ಕಡಿಮೆ - ಅಥವಾ 

ಏನೂ ಇಲ್ಲ! ಅವೆರಡೂ ಮಿದುಳುಗಳ ಆಯ, ಆಕಾರ, ತೂಕ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಆದಾಗ್ಗೂ 

ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀವಾಳದ ಅಂತರವಿರಲೇಬೇಕು. ತೆ 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಡಾ! ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ರ ಮಿದುಳು ಮಾನವ ಕೋಟಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿದಾದ 
ಮಿದುಳು. ಇದನ್ನು ಸಹಸಾ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲಗಳೆಯಲಾರರು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ 
ಬುರುಡೆಯೊಳಗಿನ ಸಾಮಾನ್ಯನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ಅಂಶವೇನಿರಬಹುದು? ಏಕೆಂದರೆ 

ಅವರದಂತೂ ಅನನ್ಯ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ. 

ಈ ಸವಾಲೇ ೧೯೫೫ರ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಒಂದು ಶೋಧ-ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. 

ಅಂದು ಡಾಟ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ತೀರಿಕೊಂಡಿದು. ಅವರ ಮರಣದಾರಭ್ಯ ಒಂದು 

ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಮೊದಲಾಯಿತು. ಇಂದು ೨೭ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅದು ರಹಸ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ 

ಹುದುಗಿದೆ. 

ಆ ಮಹಾಪುರಷ ನಿಧನ ಹೊಂದುವ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ಶವಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗೆಗೆ ಏನೊಂದೂ 

ಸೂಚನೆ ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವರ ಮಗ ಪ್ರಾ! ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ತಂದೆಯ ಮಿದುಳನ್ನು 

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹೊರತೆಗೆದು ಇಡಲು ಸಮ್ಮತಿ ನೀಡಿದನು. 

ಶವ ಪರೀಕ್ಷಣದ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತೇನೆಂದರೆ, ಹಿರಿಯ ಐನ್ಸ್ಲೈನ್ರ ಮಿದುಳು ಬೇರೆ 

ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಮಿದುಳಿನಂತೆಯೇ ಇತ್ತು! ಆದರೆ ನಮ್ಮ-ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಹಾಗೆ 

ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲ! ಆ ಮಿದುಳು, ಅದರೊಳಗೆ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದ ಮನಸ್ಸು ಅದ್ಭುತ. ಅದು ಸಾಪೇಕ್ಷತಾ 

ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿತ್ತು. ಅಣು ವಿಸರಣ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಬಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು 

ಕಂಡಿತ್ತು. ಅಂದಾಗ ಮಿದುಳು ಮೇಧಾಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೃದ-ಎಲ್ಲ 

ಒಂದೇನೇ? ಈ ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮಹಾಮೇಧಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನೋ ವಿಶೇಷವಿರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. 

ಅದೇನು? 

ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಹತ್ತ್ವದ್ದಾಗಿತ್ತೆಂದರೆ, ನ್ಯೂಜರ್ಸಿಯಲ್ಲಿಯ 

ಪ್ರಿನ್ಸ್ಟನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ। ಥಾಮಸ್ ಹಾರ್ಲೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಿದುಳು ತಜ್ಞರ ಒಂದು ಪರಿಷತ್ತನ್ನೇ 

ಕರೆದರು. ಈ ಕಾರ್ಯ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ-ಎಂದು ಈ ಘನ ಪರಿಷತ್ತು 

ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು-ಸುದೀರ್ಫ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯಿಸಿ ಐನ್ಸ್ಸೈನ್-ಮಿದುಳಿನ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ 

ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಶಕ್ತವಾಗದೆ ಆ ಪರಿಷತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಗೊಂಡಿತ್ತು. 



೧೩೮ 

ಇನೆಗೂ ಮಿದುಳು. ಪರೀಕ್ಷಾ -ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಹೊಣು. ಡಾ| ಹಾರ್ವೇಯವರ..ಕೈಗೇ 

ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಯಿತು. ಐನ್ಸ್ಟೃನ್ ತಲೆಯೊಳಗಿನ ಈ ನರೆಬಣ್ಣದ ಮಜ್ಜಾರಾಶಿ ಇತರೇತರ 

ಮಂದಿಯ ಅಂಥ ರಾಶಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯೇ? ಅದು ಹಾಗೆ ಏಕೆ? ಹೇಗೆ? ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ 

ಉಳಿಯಿತು? 

ಮಿದುಳೆಂಬ ಈ ಮಜಾರಾಶಿ ತಾನಾದರೂ: ಏನು? ತುಸು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡೋಣ. 
ಜ 

ಮಿದುಳೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಜ್ಞಾನ ತಂತುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸಂಘಟನೆ 

ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಇಂದ್ರಿಯ. ವಿಚಾರ-ಚಿಂತನೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚೋದನೆಗಳಿಗೆ 

ಕ್ರಿಯೆ-ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಲ್ಲಿಯೇ. ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಅದರ ತೂಕ ಸರಾಸರಿ ೩ ಪೌಂಡು. 

ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ತುಸು ಕಡಿಮೆ. 

ಈ ಮಿದುಳ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಭಾಗಗಳು ಮೂರು.೧) ದೊಡ್ಡ ಮಿದುಳು (೮07೦0೧17) ಇದು 

ಮೇಲ್ಭಾಗ; ೨) ಸಣ್ಣ ಮಿದುಳು (0೦/0117) ಇದು ಕೆಳಭಾಗ-ಎಲ್ಲ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು 

ಮುಖ್ಯ ಜ್ಞಾನತಂತುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಭಾಗ ಮತ್ತು ೩) ಮಿದುಳಿನ ದೇಟು (8/೩೧ 

51017). ಇದು ಮುಖ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ತಂತಿಯ ಕಾಂಡದಂತೆ. 

ಈ ಮಿದುಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ನಿರಿಗೆ ಗಟ್ಟಿದ ನರೆಬಣ್ಣದ ಒಂದು ಆವರಣವಿದೆ (೮೯60೫೩! 

೦೦೮%) ಈ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜಾಕೋಶಗಳು (0೬೯೦೧೩) ಇರುತ್ತವೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪಾ 

ಮಜ್ಜಾಕೋಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾನವನ ಬುದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯ ತಳಕು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ 

ಕೋಶಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಅಸಂಖ್ಯ ವ್ಯೂಹಗಳನ್ನೂ ಪಥಗಳನ್ನೂ 

ರಚಿಸಿಕೊಳಲ್ಲವು. | 

ಮನುಷ್ಯನ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ೧೦-೧೫ ಬಿಲಿಯ (ದಶಲಕ್ಷ %* ದಶಲಕ್ಷ) ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಮಜ್ಜಾಕೋಶಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜೇನ್ನೊಣದ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿ ೯೦೦. ಒಂದು 

ಇರುವೆಯಲ್ಲಿ ಬರೇ ೨೫೦ ಕೋಶಗಳಿರುತ್ತವಂತೆ! 

ಹೀಗೆ ಮಿದುಳಿನ ಮೂಲ ಘಟಕವೆಂದರೆ ಈ "ನ್ಯೂಕೊನ್' ಕೋಶ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಶ 
ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿರುತ್ತದೆ-ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಪಂದದಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಚಾರ 

ಇಲ್ಲವೇ ಕಲ್ಪನೆ ಚಲಿಸಬಹುದಾದ ಹಾದಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಇಂಥ ಒಂದು ಮಿದುಳನ್ನು 

ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನವೆಂಬುದನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಅಳೆಯಲು ಮಿದುಳಿನ 

ಲಕ್ಷಣವೇನಾದರೂ ಸಿಗುವುದೇ? ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಯ ಮಿದುಳು ಯಾವುದು? ದಡ್ಡ ಪೆದ್ದನದು 
ಯಾವುದು-ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು? 

೧೮೬೦ರಲ್ಲಿಯೇ ಡಾ| ರುಡಾಲ್ಫ್ ವ್ಯಾಗ್ನರ್ ಎಂಬ ಜರ್ಮನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಎಲ್ಲಾ 

ಮಿದುಳುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ ರೂಪವೆಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ್ದ. ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಗ್ಗ ಕ ತ ಡಿ ಆ ಪಾ ಸಂಶೋಧನದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದದ್ದೇನೆಂದರೆ, ಮಿದುಳಿನ ಆಯ-ಆಕಾರ, ತೂಕ-ಗಾತ್ರಗಳಿಂದ 

ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಯಾರು ಅತಿ ದಡ್ಡ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು. 
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ಆದರೆ ೧೯೨೦ರಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ತೋಚಿದೇನೆಂದರ-ಮಿದುಳಿಗೆ ಆಗುವ 

ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನ ಮೊತ್ತ ಇವೆರಡೂ ಬುದ್ದಿಮತ್ತೆಯನ್ನು 

ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ಘಟಕಗಳು. 

ಖುದುಳು ಮೂರು ಪದರುಗಳ ಒಂದು ಒಳಚರ್ಮದ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಇದೆ. ಈ ಪರೆಗಳಿಗೆ 

11011805 ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅತಿ ಹೊರಗಿನ ಪದರು ಸಂರಕ್ಷಕತ್ವಚೆ. ಅತಿ ಒಳಗಿನದರಲ್ಲಿ 

ಮಿದುಳಿಗೆ ಬರಹೋಗುವ ತಾಜಾ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆಯ ಸೂಕ್ಷಾ ತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ರಕ್ತನಾಳಗಳ 

ಜಾಲವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಾಲದ ಗಾತ್ರ-ಜಟಿಲತೆ ಇವುಗಳೇ ಮಿದುಳಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತವೆ. 

೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ವರಿಷ್ಠ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಮಂದಿಯ ಮಿದುಳಿನ ರಕ್ತಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಇಲ್ಲವೇ 
ಸರ್ವೇಸಾಮಾನ್ಯ ಬುದ್ಧಿಯವರ ಮಿದುಳ ರಕ್ತಪೂರೈಕೆಯೊಂದಿಗೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಸಿಸಲಾಯಿತು. 

ಆಗ ಅವೆರಡರಲ್ಲಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೂಡಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅದೇನೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳ 

"ಮೆನಿಂಜಸ್'ಗಳ ಒಳಗಿನ ರಕ್ತದ ಪೂರೈಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಡಾಟ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ರ ಮಿದುಳಿನ ಪರೀಕ್ಷಣ ಪೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆ ಮಿದುಳಿನ ಆವರಣಗಳನ್ನು 

ಕಾದಿಡಲಾಗಿತ್ತೋ - ರಕ್ತ ಪರಿಸರಣದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ? ಈ ಕುರಿತು ಡಾ| ಹಾರ್ವೇಯನ್ನು 

ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರವೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ! ಇದಕ್ಕೂ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷಣದ ಮುಂಚೆ 

ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಂಡ ಮಿದುಳು ತಜ್ಞರ ಹೆಸರುಗಳೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ! 

ಅಂತೂ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ರ ಮಿದುಳಿನ ರಹಸ್ಯದ ಸ್ವಾರಸ್ಕದ ಒಗಟು ಇನ್ನೂ ಗುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಹುದುಗಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮಿದುಳಿನ ಆವರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ರಕ್ತದ ಗುಣ ಪರಿಮಾಣ 

ಮಿದುಳು ಹೊರತೆಗೆದಿಟ್ಟಾಗ ಅಳೆದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ಏನೂ 

ಬಗೆಹರಿಯದು. ಇಂದು ೨೭ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಆಚೆಗೆ ಸರಿದು ವೈದ್ಯ-ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ 

ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಣಕಿಸುತ್ತಿದೆ! 

6 
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ಸವಿಬಾಳಿನ ದಾರ್ಶನಿಕ-ಡಾ! ಲಿನ್ ಯುಟಾಂಗ್ 

ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ೨೬ರ ರಾತ್ರೆಗೆ ಮಾನವತೆಯ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಉಪಾಸಕ - ಉತ್ಕೃಷ್ಟ 

ಲೇಖಕ, ಚಿಂತನಶೀಲ ತತ್ವವೇತ್ತ ಮತ್ತು ಮಹಾ ಪಂಡಿತ ಮಾಡಡಲಿಕಾತಯಿಂದ ಮರೆಯಾದನು. 

ಲಿನ್ ಯುಟ್ಯಾಂಗ್ 'ಹಾಂಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ೮೨ನೆಯ ವರ್ಷದ ತುಂಬು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ 

ತಳ ಇತನ ಒಳಗಾಗಿ ಅಸು ನೀಗಿದರು-ಎಂದು ಅಲ್ಲಿಯ ಕ್ವೀನ್ ಮೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಬ್ಬ 

ಕ್ವಾರರು ಹೇಳಿದರು. ಸ್ತ ಷ್ಣ ಆ 

ಪೌರ್ರಾತ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಚೀನದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕತೆ, ದರ್ಶನಗಳನ್ನು 

ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿಹೇಳಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಮ ಮಧುರ 

ಶೈಲಿಯ ಲೇಖಕರಲ್ಲಿ ಲಿನ್ ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ। ಸರ್ವಪಳ್ಳಿ 

ರಾ ಸ ವ್ಟನ ಬನ್ನಿ ಹೋಲುವ ವಣ ಮಧಾಷೆ। ಶಾಂಘಾಯ್, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು 

ಯುಂಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ನಡೆಯಿಸಿ ೨೦ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಮನೆ ನೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಆವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ೩೦ಕ್ಕೆ ಗ್ದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ರ್ಯ ಹೋಕ (868 5600೧) ಆದವು. 

ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 1.0೩! 10 (10 510117”, '''10771111101 ೮೩1೮”, 1017101 17 0011೧ 

ಮುಂತಾದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು. 

ಲಿನ್ ಯು ಟ್ಯಾಂಗರಿಗೂ ಉದಯ ವಾಣಿ'ಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. 
೨೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಲೇಖಕ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ತಲಚೇರಕರ್ ರಂಗರಾಯರಲ್ಲಿ 
ಲಿನ್ರ ಒಂದು ಕಿರುಕಾದಂಬರಿ ಓದಿ ಪ್ರಭಾವಿತನಾದನು. ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದಿಸಲು 

ಶ್ರೀ ರಂಗರಾಯರನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಪಡಿಸಿದನು. ಶ್ರೀ ತಲಚೇರಕರರು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕನ್ನಡೀಕರಣ 
ಮಾಡಿ "ಕುಮಾರಿ ಸುನೇತ್ರಾ' ಎಂದು ಆ ಚೀನೀ "ವಸಂತಸೇನೆ'ಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಪ್ಪಟ ಭಾರತೀಯ 
ಕಾಗಿ ಪುನರ್ನಿಮಿಸಿದರು. ಅದನ್ನು ಕುಮಟೆಯ ಹೆಗಡೆ ಬಂಧುಗಳು ತಮ್ಮ "ಸುಲಭ 

ಹಿತ್ಯ' ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. (ಇಂದು ತಲಚೇರಕರ ವ ಮತ್ತು ನಾನು "ಉದಯವಾಣಿ'ಯ 
ಬರಹಗಾರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ !) ಹೀಗೆ ಕನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಲಿನ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು 
ಕೃತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಲಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಲರಸಿಕರು "ಸಂಜೆಗತ್ತಲಲ್ಲಿ' "ಕನ್ನಡಮ್ಮನ 
ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ' “ನಗ ಸತ್ಯ'ವ ವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವವರು!- “ವಿಶೇಷ ಷ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದಂತಿಲ್ಲ. "ಇರಲ್ಲಿ ಎ 

೧೯೧೦ರಿಂದ "೨೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಲಿನ್ ಚೀನದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಯುಕ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ "ಯುನೆಸ್ಕೋ' (0೫7500) ದ ಒಬ್ಬ 
ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರದಲ್ಲಿ ೨ನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾ 
ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ೧೯೫೪ರಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರದ ಇಮಾನಿಯಾಂಗ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ಲಯದ 
ಕುಲಪತಿಯಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸ ಇಸಿದ್ದರು. 
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೧೯೩೩ರಲ್ಲಿ ಲಿನ್ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಗ್ರಂಥದಿಂದಲೇ ಲೋಕದ ಲಕ್ಷ ವನ್ನು ಸೆಳೆದುಕೊಂಡರು. 
ಅದು. 'ಗ1)/ ಲಿಂಟ0॥/)/ ೩೧೮ 11)' 700010 ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ. ಚೀನ ದೇಶ ಮತ್ತು ಜನತೆಯ 
ಅಂತರಂಗವನ್ನು ಲಿನ್ ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಾಂಜಲವಾಗಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟರು. ದಿನ 

ಬೆಳಗಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಜಗತ್ಪಸಿದ್ದರಾದರು. 

೧೯೩೬ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಎರಡನೆಯ ಗ್ರಂಥ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಅವನನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಕಿಗೆ 
ತಂದಿತು. 776 1370118706 08 1.111೧78' (ಅದೇ ವರ್ಷವೇ ಲಿನ್ ಆಮೇರಿಕೆಗೆ ಹೋಗಿ 
ನೆಲೆಸಿದ್ದು). ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ತಿರುಳು ತುಂಬಿದೆ. ೧೯೩೯ರಲ್ಲಿ ಅವರು 
'1!01161! 18 8011೧8' ಕಾದಂಬರಿ. ಬರೆದರು.. ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಯ ಕಲೆಯು ತುಂಬ 
ಮಾರ್ದವತೆ, ಕೋಮಲತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನು. ಕಂಡುಂಡ ಯಾವ -ಕಹಿಯೂ 

ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಬಾಳಿನ ಚೆಲುವು ಎಂದೂ ಅವರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಂತರದ' '4 16೩1೧ 

116 5£0೧7' ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಬಹುದು. 

೧೯೪೦ರಲ್ಲಿಯೂ "೪೩'ರ ನಡುವೆಯೂ ಲಿನ್ ಕೆಲಕಾಲ ಚೀನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಪ್ರಥಮ 
ಭೆಟ್ಟಿಯ ನಂತರ ಅವರು '800%000 08೩/೯5 ೩೧0 1.8081೮೯ ಮತ್ತು 11 1.016 ೩00 

1708)' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಾಸ್ತವಿಕ ಆದರ್ಶವಾದಿ ಮತ್ತು 
ಕಾವಿನೆದೆಯ ಕಟುವಾದಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಎರಡನೆಯ ಭೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂರು 
ವಾರ ಭಾರತವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿ ಹೋದರು. ಆಗ ಅವರು ಅಲಹಬಾದದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಫಿರೋಜ್ 

ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆನಂದ ಭವನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು. 

ಆಗಲೇ. ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಾಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಧಿ "ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ'. '೦೪೦ 6086' ಎಂದು 

ಗುರುತಿಸಿದ್ದರು. (ಮದ್ದು ವಿಪರೀತವಾದರೆ ಅದೂ ಒಂದು ಜಡ್ಡಿಗೇ ಕಾರಣ!) 

ಅಂದು ಕಲಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಡಾ| ಲಿನ್ ಅಂದಿದ್ದರು: ಸದ್ಯದ 

ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಧರ್ಮವಿರಬೇಕು; ಒಂದೇ ಪಕ್ಷವಿರಬೇಕು-ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 

ಧರ್ಮ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪಕ್ಷ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಐಕ್ಯದ ವಿರುದ್ಧಮಾಡಿದ ಪಾಪವು ಭಾರತದ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಪಾಪವು! ೩೦ ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಲಿನ್ ಯು ಟ್ಯಾಂಗರ 

ಈ ಮಾತುಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಯಥಾರ್ಥ, ಸಮಯೋಚಿತ. 

೧೯೪೪ರ ಭಾರತ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೇ ಡಾ| ಲಿನ್ ನಮ್ಮ ಡಾ| ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ರನ್ನು 

ಭೆಟ್ಟಿಯಾದದ್ದು. ಭೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಲಿನ್ ಡಾ! ಸರ್ವಪಳ್ಳಿಯರರಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. 
“ಇವರೊಬ್ಬರು ನನ್ನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ವ್ಯಕ್ತಿ!'' ಎಂದು ಡಾ| ಲಿನ್ ಉದ್ಗರಿಸಿದರು. ಮುಂದೆ 
ಯುನೆಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಈ ಉಭಯ ಮಹಾ ಪೌರ್ರಾತ್ಯ ಪ್ರತಿಭಾ ವಿಭೂತಿಗಳು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 

ಪೂರ್ತಿ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ ಸಮರಸವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಯುನೆಸ್ಕೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಈ ಮೇಧಾವಿ ಲೇಖಕ ಬೇಸರಿಸಿ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 

ಬಂದರು. ಆಗಲೇ ಅವರು 186 ೮೩/ 61505' ಮತ್ತು 111155 'ಗ' (ಕುಮಾರಿ ಸುನೇತ್ರಾ) 

ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು. 
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ಅನಂತರ ಡಾ| ಲಿನ್ ತನ್ನ "ಪಸಾನತ್ರಯ' ಬರೆದರು ''1/16081 ೧1 7101108', '1/1500111 

2 ತೆ 1 ಹ 8 ೦ ಇ ಇ ಇ ಕ್ಸ್ ಕ “ತರು 01 1161೩ ಮತ್ತು 1111506001 01 1108' ಈ ಮೂರು ಮಹಾದೇಶಗಳ ಹಾಶ೯ನಿಕ ಸತ್ಯವನ್ನು 
| ಈ) ಘಾ ತೆ ಬ 

ಈ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಲಿನ್ ತಮ್ಮ ಲಾವಣ್ಯಮಯ ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆಯಿಂದ ಭಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದರು. 'ನಾನು 

ವಿರೋಧಿ' ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಲಿನ್ "ಅಮೇರಿಕೆಯ ಜ್ಞಾನವಂತಿಕೆ'ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ. 
ಯಾವುದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕರ್ಮಕಾಂಡಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಯಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆದರ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ವೃತ್ತಿಗೇ 

ಡಾ! ಲಿನ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯಂತೆ “ಆದರ್ಶ ಮಾನವನೆಂದರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮಾನವನಲ್ಲ. ಆದರೆ 
ಮಂದಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬಲ್ಲ, ವೈಚಾರಿಕ, ವಿವೇಕಿ ಆದ ಮನುಷ್ಯ.' ಮತ್ತು ಲಿನ್ 'ಯು ಟ್ಯಾಂಗ್ 
ಸ್ವತಃ ಈ ವ್ಯಾಖೈೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಡಂಭಾಜಾರ, ಪ್ರದರ್ಶನಪ್ರಿಯತೆ, 

ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧನೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಚ್ಚಣಿಕೆ ಏರುವ ಚಪಲ ಏನೇನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಲಿನ್ ಬಿಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿನ 

ನಗುವನ್ನು ತಂದೆಯಿಂದ ಕಲಿತರು. ಆ ತಂದೆ ಬಡ ರೈತ. ಕೆಲಕಾಲ ಮಿಠಾಯಿ ಮಾರಾಟಗಾರ, 

ಕಳಲೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಜೇಲುಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದ. ತನ್ನ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 

ತನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟ ಸಾಹಸಗಳ ಕತೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ. ಲಿನ್ ೧೮೯೪ರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಚೀನದ ಒಂದು 

ಪರಗಣೆ ಫರೇನ್ದ ಒಂದು ಚೆಂದದ ಹಳೆಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರು. ತನ್ನ ೮ ಹಳ್ಳಿಯ ಬ 

ಬಾಳಿನ ಮೂಲವನ್ನು ಈ ಮಹಾಮೇಧಾವಿ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗೆಗೆ 

ಅವರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯೇ ಇತ್ತು. ಅವರ ಅಜ್ಜ ೧೦-೧೨ ಮಂದಿ ಪುಂಡರನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ 

ಕಟ್ಟಾಳು ಆಗಿದ್ದಳಂತೆ! 

ಲಿನ್ನ ತಂದೆ ಕ್ರೈಸ್ತಧರ್ಮ ಸೇರಿ ಪಾದ್ರಿ ಆದ. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಪಾದ್ರಿಯ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿಯೂ 
ಸಾದಾ ಸರಳ ಚೀನೀ ಗರತಿಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಳು. ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಂದೆ ಲಿನ್ನನ್ನು 
ಶಾಂಘಾಯ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಲಿನ್ ಮದುವೆ 
ಆಗಿದ್ದರು. ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಲಿನ್ ಪ್ರಥಮ ಸಲ ಗ್ರಂಥ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಸಮೃದ್ಧ 
ವೈಭವವನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಮನದಣಿಯೆ ಮಿಂದೆದ್ದು ಮೀನಿನಂತೆ ಓಲಾಡಿದ್ದು. 
ಹಾರ್ವರ್ಡ್ದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಲಿನ್ ದಂಪತಿಗೆ ಒಂದು ಮರೆಯಲಾರದ ಸಂಸ್ಕಾರ. 
ಲಿನ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು “ಜ್ಞಾನಾಮೃತಂ ಭೋಜನಂ.' "ನನಗಿಂತ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಳು. 
ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬಿಡಿಕಾಸುಗಳು ಎಷ್ಟು, ಅವು ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುವವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು' 
ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಡಾಟ ಲಿನ್.-ಲಿಪ್ರುಗ್ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಬಗೆಗೆ. 

ಆದರೆ ೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ಲಿನ್ರು ಒಮ್ಮುಲೆ' ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಬಿಟ್ಟು ಅಜ್ಞಾತ ವಾಸಕ್ಕೆ 
ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು-ಅಲ್ಲಿಯ ಕ್ಷುದ್ರ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕೀಟಲೆಗಳಿಂದ. ಅವರು ಈ ಕುದ 
ಎಜಕಾರಣಿಗಳ ಸಹವಾಸ ಎಂದಿಗೂ ಸಹಿಸದಾದರು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿ ಗೆಲ್ಲುವ 

ಹುಮ್ಮಸವೇ ಲಿನ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಸ 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮರಳಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಪೇಕಿಂಗ್ ಏದ್ಯಾಪೀಠದಲ್ಲ ಡಾ| ಲಿನ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದರು. 

ತ ಇತ್ತಾ ಹ ಲಿನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಜೀವನದ ಆರಂಭ. “ಲಿಟ್ಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್' (ಪುಟ್ಟ ವಿಮರ್ಶಕ)ನೆಂದು 
ಲೇಖನ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೂರು ಚೀನೀ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 
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ಡಾ! ಲಿನ್ ಯು .ಟ್ಕಾಂಗರನ್ನು ಚೀನದ ಬರ್ನಾರ್ಡ್ ಶಾ: ಎಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. 
ಲಿನ್ ತನ್ನ ಫೋಟೋ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಕೂಡದು. ಬಂದರೆ ತನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಾಚಕರಿಗೆಲ್ಲ ಘೋರ 
ನಿರಾಶೆ ಆದೀತು. ತಾನು ಉದ್ದ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡದ ಪೌರ್ರಾತ್ಮ ದಾರ್ಶನಿಕನಲ್ಲ. ಅಪ್ಪಟ ಆಧುನಿಕ 
ಮನುಷ್ಯನೆಂದು ತಿಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತವಾದೀತು-ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಕೊನೆಗೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಡಾ! ಲಿನ್ ಧಾರ್ಮಿಕನಾಗಿಯೂ ಪಾಖಂಡಿಯೆಂದು 

ಬದುಕಿದರು. ಅವರದು ಮೃದು ಮಧುರ ಮಾನವ ಧರ್ಮ, ವೈಚಾರಿಕ ಮಾನವತಾ ವಾದ. 

ಸಭ್ಯತೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಅನುಕಂಪ ಅವರ ಜೀವಾಳ. 

೧೯೪೯ರಿಂದ ಲಿನ್ ಪರಿವಾರ, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಮೂರು ಹುಡುಗಿಯರು- ಸ್ವಿಜರ್ಲಂಡ್, 

ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ತ್ಯಾನೋದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಕನ್ಫ್ಯೂಶಿಯಸ್, ಲಾವೋ ಇವರ ದರ್ಶನಗಳ ಪರಿಚಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. 7711609 

(ಿ1೬೩7' ಎಂಬ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚೀನೀ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಬರೆದರು. ಡಾ| ಲಿನ್ 

ತನ್ನ ಬಾಳಿನ ತತ್ವವನ್ನು ಲಾವೋನ ದರ್ಶದಿಂದ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ದರ್ಶನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 

"ಛದ್ಮವೇಷ' ದರ್ಶನ, ““ಇದ್ದುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂಢರಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ'. 

ಸೋತಂತೆ ತೋರಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಗತ್ತು. ದೌರ್ಬಲ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಶಕ್ತಿ. ಕಾಳು ಟೊಪ್ಪಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದರ 

ಪ್ರಯೋಜನ, ಇದಿರಾಳಿಗೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಆಳಾದಂತೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುವುದರ ಲಾಭ ಮತ್ತು 

ಅಧಿಕಾರಸತ್ತೆಗಾಗಿ ಎರಾಡುವುದರ ಮೇಲಾಡುವುದರ `ವ್ಯರ್ಥತೆ- ಇವೇ ಲಾವೋ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ 

ತಿರುಳು. 

ಉಜ್ಜಲ ಪದಪ್ರಯೋಗ, ಕಣ್ಣು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಸೂಕ್ತಿ-ವಾಕ್ಕ ಡಾ| ಲಿನ್ ಯು ಟ್ಯಾಂಗರ 

ಶೈಲಿ. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಬಾಳಿನಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಈತ. “ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದುದರ ಅರ್ಧದಷ್ಟು 
ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ಆತ ನನ್ನನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಾರ. ನನ್ನಂಥವರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ 

ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಈ ಭೂಮಿಗೇ ಗತಿಗೇಡು.' ; 

9 

"ಉದಯವಾಣಿ' 



೧೪೪ 

ಸತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸಾ 

ಆದ- ಏಕೆಂದರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳು ಬಿ ಒಂದು ದಿತ್ಯಿಯಲ್ಳ, ಅವರ 

ವಸಾಹತುಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು- -ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು. ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಪ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು 

ಒಂದು ಕಾಯಿದೆಯನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ಆ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಗೊಳಿಸಿತು. ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ 

ಅಲ್ಲ, ಸಂಕ್ರಮ ಮಣದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಲಭಿಸಿತು. 

೨ನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ "ಚಲೇ ಜಾವ್ ಚಳವಳಿ' ಸುಭಾಸ್ ಚಂದ್ರರ 

"ಐಎನ್ಎ' ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾದಳದವರ ಉಗ್ರ ಮುಷ್ಕರ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ 

ಕಾವನ್ನೂ ಕಹಿಯನ್ನೂ ಮರೆತು ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಆಳರಸರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅದೂ ದಶಕಗಳಿಂದ 

ಅವರುಡನೆ ಹೋರಾಡಿದ ಬಂಡುಗಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ ಅಂದಿನ ಅಧಿನಾಯಕರಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ 

ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸುವ ದುರ್ಭರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೌಜನ್ಯ ಹಾಗೂ ಸದ್ಭಾವನೆಯಿಂದ 

ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಿಂದ ಜರುಗಿಸಿದ. ಪೂರ್ತಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಯಾವುದೇ ಬಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ 

ಸಲ್ಲುವದಾದರೆ ಅದು ದಿ. ಲಾರ್ಡ್ ಜಾತೆ ಬ್ಯಾಟನ್ರಿಗೇ ಅಂದರೆ ಏನೂ 
ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. 

ಬ್ರಹ್ಮದೇಶದ ಯುದ್ಧರಂಗದ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಇತ್ತ ಪಂಡಿತ 
ನೆಹರೂರನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಈ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಜಕುಲದ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವರಾಜ್ಯ 
ಸಿಗುವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ವೈಸರಾಯರಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು 
ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆ. ಅಂದು ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಪಂಡಿತ ನೆಹರೂ ಅವರ 
ಅತ್ಯಂತ ನಿಕಟಮಿತ್ರರಾಗಿ ಬಿಟ್ಟರು. ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮರ್ಮವನ್ನು 
ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ನೆಹರೂಜಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ 
ಶ್ರೀಮದ್ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಸ್ನೇಹ ಸೌಹಾರ್ದವು ಜನಜನಿತವಾಯಿತು. 
ದಿಲ್ಲಿಯ ಜನ ಸ್ತೋಮ ಲಾರ್ಡ್ ನೆಹರೂ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಎಂದು 
ಅವರೀರ್ವರನ್ನೂ ಕಂಡಾಗೆಲ್ಲ ಹರ್ಷದಿಂದ ಕೂಗಹತ್ತಿದರು. ಕ 

ಈ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ದುರಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು-ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನರ 
ಆಕಾಲಿಕ ಅಪಮೃತ್ಯು. ಭಾರತದ ಬಗೆಗೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಗಿಲಾಗಿತ್ತು ಒರಿದಾಗಿತ್ತು 
ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಒಂದು ಕಥಾ ಪ್ರಸಂಗವು ಧನ್ಯವಾದ ದ್ಯೋತಕ. 

ದಿ.ಕೆ.ಎಂ. ಮುನಶಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ "ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನ'ದ ಲಂಡನ್ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 
ಸಂಘಟಿಸಲು ಭವನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃ ಷ್ಟನ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ 
ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ ಭವನಕ್ಕೆ. ಒಬ್ಬ ಆಶ್ರಯದಾತ (ಪೇಟ್ರನ್)ನಾಗಲು ಲಾಡ್ ೯ ಲುಯೂ ಮೌಂಟ್ 
ಬ್ಯಾಟನ್ರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಡಿಹೆ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ರ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹೊಕ್ಕಾಗ 



ರ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ. ಮೊದಲು ೦ಡದು ಮೂರು ಸಣ್ಣ ಕ 
ಧ್ಯ ೨ ಪ ೨ ೦ ಇಇ ಇಓ 

-ಅವು ಗಾಂಧೀಜಿ, ನೆಹರೂಜೀ ಮತ್ತು ಸರದಾರ ಪಟೇಲರ ವಿಗ್ರಹಗಳಾಗಿದವು. ಶ್ರೀ ರಾಮಕ್ಸಷ್ಟನ್ ೃಷ್ಣಃ 
ಣ 

ತಾ ಫ್ರಾ ಎರಾಲ್ ಶಾ ತೆ ಎ ಅವರು ಮಾಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತದ ಕಾಣಿಕೆಯೆಂದು ೯ ಇಂಚಿನ ಶ್ರೀಗಂಧದ 
ಗಾರ್ 

0 ಜಗ್ಗ ಗಾ ಸಗ ್ಳಡ ಸು ಕು ಇ್ಕ ಸ್ಟ ಕ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೂಡನ ಲಾರ್ಡ್ ಲೂಯೀ ತುಂಬ ಹರ್ಷ ೩ ಪಟ್ಟರು. ಓ ಈ ಪ್ರತಿಮೆ ಯನ್ನು 
ಹ 2 ನ ` ತಾ ಈ ಇಸಾಲೆ ಇನ್ನಾ 

ನಾನು .: ಬಹಳೇ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ಜೋಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನಲಿ 
೨ 

ಪ ಅರ ಭಿ ಷ್ಣ ಹ ತ್ಯಾ ಸಂಗೀತವಿದೆ-ಬಾಳಿನಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಲಯದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂವಾದಿಯಾಗಿ 

ಸಮರಸಗೊಳಿಸುವದೆಂಬು ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ! ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳು 

ಸಂತಸ ತುಂಬಿ ಇಂಪಾಗುವದು- ಈ ದಿವ್ಯ ಕೊಳಲಿನಿಂದ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವ ಜೇತಕಾಡ 

ಸಂಗೀತದಂತೆ! 

ಆನಂತರ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಗೌರವ ಸದಸ್ಕರ ಯಾದಿಯಲ್ಲಿಡಾ. ರಾಜೆ 

ಪ್ರಸಾದ, ಸರದಾರ ಪಟೇಲ, ರಾಜಾಜೀ ಪ್ರಭೃತಿಗಳ ಹೆಸರನು ನೋಡಿದರು. ಆಬೊಂ 

ತಾರೆಗಳ ಆಕಾಶಗಂಗೆಯೇ ಅನಿಸಿತು ಅವರಿಗೆ. “ಇವರು ತತ್ತ ಅಳತೆ ಗೋಲಿನಿಂದಲೂ 

ಮಹಾಪುರುಷರು. ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ವೇಶಕ್ಕೆ ಇವರು ಉಜ್ವಲ ಅಲಂಕಾರಗಳಾಗುವಂಥವರು. 

ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಇವರ ಸಾಹಚರ್ಯವೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಲು ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು 

ಒಳ್ಳೆಯ ನೆವ. ನಿಮ್ಮ ಭವನದ ಇಂಗ್ಲಂಡಿನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗಬೇಕೆಂಬ 

ನಿಮ್ಮ ಈ ಆಮಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವದು ನನಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ.” 

೦ಟ್ರ 

ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ಬ್ಯಾಟನ್ ಬರೆ ಗೌರವಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಆ ಪದವಿ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಭವನದ 

ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಆಸ್ಟ ವಹಿಸಿದರು. ಭವನವು ಲಂಡನ್ನಿನ ತನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ 

ಒಂದು ಹಳೆಯ ಬಿರಿದು ಬಿದ್ದ ಚರ್ಚನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಪುನಃ 

ಸುಸಜ್ಜತಗೊಳಿಸುವಾಗಲೂ ಅದರ ಹಳೆಯ ಅಡಿಗಲ್ಲಸಾ ಪನೆಯ ಶಿಲಾಲೇಖವನ್ನು ಹಾಗೆಯೇ 

ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ೧೮೬೨ರ ನವಂಬರ್ ೨ಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಅರ್ಲ್ ಶಾಘಟ್ಸ್ ಬರಿ ಕೆ.ಜಿ. ಆ ಅಡಿಗಲ್ಲು 

೬3 ಕ ಇಟ್ಟಿ ರರು. 

ಈ ಹೊಸ ವಾಸ್ತುವಿನ ಉದ್ಭಾಟನೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ಯಾಲಘನ್ ಬರಲಿದ್ದರು. ಆಗಿನ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಾರ್ಡ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ. ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ಭವನದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ 

ಸ್ವಾಗಿತಿಸಬೇಕು-ಎಂದು ವಿಧಿಸಿದರು. ಪ್ರಜಾನಿಗೆ ಯಾಕು ಯಾರ ಪರಿಚಯು 

ಮಾಡಿಕೊಡುವದೆಂಬುದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಪಡಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥ ಸಾಲು ಮುರಿಯಲು ಹವಣಿಸಿದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿದರು! ಬರೆ 

ಅಲಂಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆಶ್ರಯದಾತನಾಗಿ ಮೆರೆಯಲಿಲ್ಲ. 

ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ಯಾಲಘನ್ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನರು ಶತಮಾನ ಹಳೆಯ 

ಆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ ಕಾಣಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಆ ಹಳೆಯ 
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(ಲಾ 

ಶಿಲಾಲೇಖವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿ ಅಂದರು: “ಜಿಮ್, ಕೇವಲ ನನ್ನ ಭಾರತೀಯರೇ ಇದನ್ನು 

ಮಾಡಬಲ್ಲರು. ನೋಡು, ಈ ಮೂಲದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಲೇಖ ಶಿಲೆಯನ್ನು ಅವರು ಹಾಗೆಯೇ 

ಕಾಪಾಡಿದಾರೆ!'' 

ಅಂದರು: “ನೀವು ಈ ಶತಮಾನ ಹಳೆಯ ಲೇಖವನ್ನು ಹೀ “ಗೆ ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಭಾರತೀಯ 

ವಿದ್ಯಾಭವನವು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಾಗೂ ರೂಢಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು  ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆಂಬುದ್ಕೆ ಖಚಿತವಾದ 

ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನು ಆಳವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. 

ಇದು ನನಗೆ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಓಂದೆ 

ಈ ಚರ್ಚಿನ ಅಡಿಗಲ್ಲನ್ನು ಇಟ್ಟವರು ಶಾಘಟ್ಸ್ ಬರಿಯ ಅರ್ಲರು ೭ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿದಾದ ಸಮಾಜ 

ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದರು... ಅವರು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಪತ್ನಿ ಎಡ್ವಿನಾಳ ಮುತ್ತಜ್ಜನೂ ಆಗಿದ್ದರು! 

ಮುಂದೆ ಅವರು ಈ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಭಾವನಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡುತ್ತ ತನ್ನ ಭಾಷ ಷಣದಲ್ಲಿ 

ಉದ್ಭಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮುಗಿದು ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ಯಾಲಘನ್ ಹೊರಟರು. ಆಗ ಲಾರ್ಡ್ 

ಮೌಂಟ್ "ಬ್ಯಾಟನ್ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಕಾರಿನ ತನಕ ಮುಟ್ಟಿಸಲು ಜತೆಗೆ ಹೋದರು. (ಶ್ರೀ 

ಕ್ಯಾಲಘನ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡನಾಡಿ ೨ನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ 

ಕ್ಯಾಲಘನ್ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ರ ಕೆಳಗೇ ನೌಕಾಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು?) ಕಾರಿನ 

ಬಳಿ, ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಅಂದರು: “ಜಿಮ್, ನೀನು ಮುಂದಿನ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 
ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವಿಯೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿದ್ಯಾಭವನದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ' ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಉತ್ತರಿಸಿದರು: 
"ಸರಿ, ಖಂಡಿತ ಸಂದರ್ಶಿಸುವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು: ನೀವು ನನ್ನ ಬಾಸ್, ನನ್ನ ಸಂಗಡ 
ಇರಬೇಕು!' 

ಕ್ಯಾಲಘನ್ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ, ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಜಪುತ್ರ 
ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಜತೆ ಅವರ ಈ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೂ ಬರಲಿದ್ದರು. ಆಗ 

ಜಪುತ್ರನಿಗಿಂತ ಈ ಮಹಾಪುರುಷನೇ ಜನತೆಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಷ್ಟೇ 
ವಿನಯ ಸೌಜನ್ತ ದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿದರೂ ಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಟನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಡೆದೆದ್ದು ಮಿಂಚುವ 
ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದರೆ `ರಾಜ ಪುತ್ರನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಲಾರ್ಡ್ ಚಹ ಬ್ಯಾಟನ್ ಇನ್ನು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. 
ಅವರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಉದಾತ್ತ ಉನ್ನತ ವೈಸರಾಯ್ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯ ಹಿತೈಷಿ ಮಿತ್ರನನ್ನು 
ನಾವು ಕಂಡೆವು, ಕಳಕೊಂಡೆವು. ಚ 

ಅ 

"ಉದಯವಾಣಿ' ಜನವರಿ ೧೩,೧೯೮೦ 
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ಸ್ವಷ್ನದರ್ಶಿ ಜೋಸೆಫ್ 
ಕ್ಟ 

ಬೈಬಲ್ಲು ಕ್ರೈಸ್ತ ಪುರಾಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಖಂಡಗಳು. ಪೂರ್ವ 'ಖಂಡ “ಓೀ ; 
ಟೆಸ್ಬಾಮೆಂಟ್'', ಉತ್ತರ ಖಂಡ “ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಬಾಮೆಂಟ್”'. ಟೆಸ್ಟಾಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪತ್ರ 
ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣಿತವಾದ ಹೇಳಿಕೆ. ದೇವರು ಮಾನವನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಇದು. “ಹಳೆಯ 
ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ?” ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಯಹೂದೀ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿದ ಪುರಾಣ 

ಕಥೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅವನು. ""ಮೊರುಯಿಕ್'' ಅಂದರೆ ಯಹೂದೀಜನಾಂಗದ ಉದ್ಧಾರಕ 

“ಮೋಸೆಸ್'' ಎಂಬ ಮಹಾತ್ಮನ ಚರಿತ್ರ ವಂಶ. ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆ ಆದೇಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು. 
“ಹೊಸ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪತ್ರ''ವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಪ್ರವಚನಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲು. ಆಧುನಿಕ 
ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪತ್ರವೇ ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥ. 

ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಮನೋವಿಕಾರಗಳ ರುದ್ರರಮ್ಯ ಲೋಕ 

ಚರಿತ್ರವು ನಾಟ್ಯಮಯವಾಗಿ ರಸಾವೇಶದಿಂದ ತುಂಬಿ ತುಳುಕಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಆರಂಭದ 

ಪರ್ವ ““ಜೆನೆಸಿಸ್'' ಅಂದರೆ ಆದಿಪುರಾಣ. ಜಗದುತ್ಪತ್ತಿಯ ಹಾಗೂ ಯಹೂದೀ ವಂಶಾವಳಿಯ 
ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ ಜೋಸೆಫನ ಕಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೋಸೆಫ್, 

ಮೋಸೆಸ್-ಇವರು ಯಹೂದೀ ಕುಲೋದ್ಧಾರಕರು. ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾತಿಯನ್ನು ಜನವನ್ನು ಪ್ರಾಣ 
ಸಂಕಟದಿಂದ ಸರ್ವನಾಶದಿಂದ ಪಾರುಮಾಡಿದ ಪುರಾಣ ಪುರುಷರು. 

ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ನ ಕುಲವನ್ನೂ ಇಜಿಪ್ತ್ ದೇಶವನ್ನೂ ಕ್ಸಾಮದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿ ಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಒಯ್ದ 

ಪ್ರವಾದಿ ಧರ್ಮಾತ್ಮ ಜೋಸೆಫ್, ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಕುಲವೆ :ಯಹೂದಿಗಳ ಕುಲ. ಸಾವಿರಾರು 

ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವದೇಶವೆಂಬುದನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಬೇರು ಕಿತ್ತ ಬಳ್ಳಿ ಕಡಲ ಸೆಳವಿಗೆ 

ತೇಲುವಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ದಿಗ್ಲೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬದುಕುತ್ತ ಬಂದ ಈ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ 

ಜನಾಂಗವು, ಕಳೆದ ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಮ್ಮೆ 

ಕಂಡುಕೊಂಡು ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಂಡಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕಥೆ ಆ ಜನಾಂಗವು 

ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ ಸಂಕಟದಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಬಂದು ಉಳಿದುದರ ವೃತ್ತಾಂತ. 

೧ 

ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಗೃಹಸ್ಥನಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಹನ್ನೆರಡು 

ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು! ಎಲ್ಲರೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವನ ಹೆಸರು ಬೆಂಜಮಿನ್. 

ಹಿರಿಯವನದು ಜೋಸೆಫ್, ಜೋಸೆಫನ ನಂತರದ ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಜುದಾ. ತಂದೆ 

ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ನಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಮೇಲೆ ಮಿಗಿಲಾದ ವಿಶ್ವಾಸ. ಉಳಿದ ಹನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ 

ಜೋಸೆಫನನ್ನೇ ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತಿದ್ದ. ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಗ್ಗುರುತಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ನು ಒಮ್ಮೆ 

ಜೋಸೆಫನಿಗೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ತಂದೆಯ ಈ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು 

ನೋಡಿ ಉಳಿದ ಹನ್ನೊಂದು ಮಕ್ಕಳು, ಜೋಸೆಫನ ಮೇಲೆ ಈಷರ್ಷೆ ಪಟ್ಟರು. ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ದರು. 
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(೧9 ಗೆ 
4 ಸ 1 ತ್ತ 

ಜಳ 66. ಸತ ಬಓೆ 

ಒಂದು ರಾತಿ, ಜೋಸೆಫ್ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕನಸನ್ನು ಕಂಡ. ಮರುದಿನ ಎದ್ರವನೆ ತಂದೆಗೂ 

ದು ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೂ ಆ ಕನಸನ್ನು ಅರುಹಿದ. ''ನನಗೆ ಹೀಗೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತು. ನಾವೆಲ್ಲ 

ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ದು ಹಾಕಿದ ಪೈರನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆವು. ನಾನು ಕಟ್ಟಿದ ತೆನೆಗಳೆಲ್ಲ ನಿಂತವು. 

ನೀವು, ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರು ಕಟ್ಟಿದ ಸಿವುಡುಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕದರುಗಳ ಸಿವುಡಿಗೆ ಬಂದು ಬಾಗಿ ಅಡ್ಡ 

ಬಿದ್ದವು! ಹಾಗೆಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಬಿತ್ತು. ಚಂದ್ರನೂ ಹನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕೆಗಳೂ ಆಕಾಶದಿಂದ 
ಅವಿ. ಕ್ ೦ 

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಆ ಹನ್ನೊಂದು ಸೋದರರು ಸಿಡಿದೆದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಈ ಕನಸೆಲ್ಲ 

ಕಪಟವೆನಿಸಿತು. ಕುಹಕವೆನಿಸಿತು. "ಏನಿದು? ನಾವೂ ನಮ್ಮಪ್ಪನೂ ನಿನ್ನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬೀಳುವೆವೆಂದು 
ಭಾವಿಸಿದೆಯಾ?'' ಎಂದು ಅವರು ಕೂಗಿದರು. 

ಅವರ ಕೋಪಾಟೋಪ ಆ ಕೂಗಿಗೇ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು 

ಹೊಂಚು ಹಾಕಿದರು. ಈ ಕನಸುಗಾರ ಜೋಸೆಫನಿಗೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಒಬ್ಬ 

ಹೇಳಿದ: “ಇವನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡೋಣ'' ಆದರೆ ಜುದಾ ಸೂಚಿಸಿದ, “ಕೊಲ್ಲುವದು ಬೇಡ. 

ಇವನನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ದು ಒಂದು ಹಾಳು ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಿದ್ದಿರಲಿ!'' 

ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ದಿನ ಸೋದರರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ, ಜೋಸೆಫ್ನ 

ಆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಒಯ್ದು ಒಂದು ನೀರು ಬತ್ತಿದ ಹಳೆ 

ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಬಾವಿಯ ಬದಿಗೆ ಕೂತು ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಉಣ್ಣ 

ಹತ್ತಿದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡವು ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ 

ಬರುತ್ತಿರುವದನ್ನು ಈ ಸೋದರರು ನೋಡಿದರು. ಆಗ ಜುದಾನಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಚನೆ 

ಹೊಳೆಯಿತು. ಆತ ಸಂಭಾವಿತ; ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಾಗಲೂ ರೆಕ್ಕೆಗೆ ರಕ್ತ ತಾಗಿದರೆ ಆತ 

ನೋಡಲಾರ. ಅಷ್ಟು ಮರುಕದ ಮನಸ್ಸು ಅವನಿಗೆ! “ನೋಡಿ, ಈ ಜೋಸೆಫ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 
ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವದು ಬೇಡ. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಬಾವಿಯಿಂದ 
ಹೊರತೆಗೆದು ಈ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮಾರಿಬಿಡೋಣ. ಹೇಗೆ?'' ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆದೂಗಿ, 
ಬುತ್ತಿ ಮುಗಿಸಿ ಬಾಯಿ ಒರೆಸಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪಿತು. ಆಗ 

ಆ ಹನ್ನೊಂದು ತಮ್ಮಂದಿರು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಬಾವಿಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆದು ಆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಮಾರಿದರು-೨೦ ಬೆಳ್ಳಿಯ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ. ಆ ಮೇಲೆ ಜೋಸೆಫ್ನ ಬಣ್ಣದ ಅಂಗಿಗೆ ನೆತ್ತರವನ್ನು 
ಬಳಿದು ತಂದೆಗೆ ಒಯ್ದು ತೋರಿಸಿದರು. 

“ನೋಡು, ಅಪ್ಪಾ,' ಈ ಅಂಗಿ ಹೊಲದ ಆಚಿಗೆ ಬಾವಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನೆತ್ತರದ 
ಕಲೆಗಳಿವೆ. ಇದು ನೀನು ಜೋಸೆಫ್ನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಂಗಿಯಲ್ಲವೇ?” 

“ಹೌದು ಮಕ್ಕಳೆ, ಇದೇ ನನ್ನ ಜೊಸೆಫ್ನ ಅಂಗಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಮಗನೆ, ಯಾವದೋ 
ಕಾಡು ಮಿಕ ಕೊಂದಿರಬೇಕು!” ಎಂದು ಮುದುಕ ಎದೆ ಬಡಕೊಂಡು ಅತ. 



ಸ ಕ್ ೧೪೯ 

ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ತಂಡ ಗುಲಾಮ ಜೋಸಫ್ನನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಮಿಸ್ರ (ಇಜಿಪ್) 

ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದುಮುಟ್ಟಿತು. ಅದು ಬಲು ದೂರದ ಪಯಣ. ಗುಡ ಚೆ ಗುಡ್ಡ ಹತ್ತಿ ಇಳಿದು 

ಪ್ರ ಇಗೂಎಸ್ಮಿ ಸ್ರ ಬತಾ ಅರಸನ ಹೆಸರು 

ತಾ ಅವನ ಕವಾನಜುನ ಸೇರಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅರಸನ ದಳಪತಿ ಪೊತಿಫರ್ ಎಂಬವನಿಗೆ 

ಜೋಸೆಫನನ್ನು ಮಾರಿದರು. 

ತ 
ತ್ತಿ 

( 
ಲ ಬ ೯ | ಗ 1೬ ₹2 () ತ್ರಿ 

ಜೋಸೆಫ್ ಸಾತ್ವಿಕ ಜೀವಿ. ಅವನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲೆ ಇ 

ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತನಾಗುವ ಕಲೆ ಅದು. ಪೊತಿ 

ಮೆಚ್ಚಿ ನಂಬಿಗೆಯಿಂದ ಕಂಡ. ಕ್ರಮೇಣ ಅವನ ಸ್ನೇಹ-ನಂಬಿಗೆ ಗಾ ಜೋಸೆಫನನ್ನೇ ತ: 

ಮನೆಯ ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಆ ದಳಪತಿ ನಿಯಮಿಸಿಬಿಟ್ಟ 

ಆದರೆ ಇದು ಪೊತಿಫರನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಹನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾದಿಹೋಕನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಂಡು 

ತಂದು ತನ್ನ ಗಂಡ ತಲೆಗೇರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು ವಹಿ ಏನೂ ಸೇರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಅಲ್ಲದ 

ಸಲ್ಲದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಗಂಡನ ಕಿವಿ ತುಂಬಿ ಚೋಸೆಫನನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಹವಣಿಸಿದಳು. ಮೊದ 

ಮೊದಲು ಪೊತಿಫರ್ ಕಿವಿಗೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆತ ದುಂಡು ತಲೆಯ ದಂಡನಾಯಕ. ಹೆಣ್ಣು 

ಹಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಗಂಡು ಯಾರು? ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಸುಳ್ಳೂ ಹಲವು ಸಲಿ 

ಹೇಳಿ "ವಿಗೆ. ಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಹತ್ತುತ್ತದೆ. ಹೆಂಡತಿಯ ಹೊಂಚು ಚು ಗದ್ದಿತು. ಪೂತಿಫ್ 

ಒಂದು ದಿನ ಜೊಸೆಫನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ 

ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಒಬ್ಬೊಂಟಿಗನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಫೆರೊ ದೊರೆಯ 

ಹಿರಿಯ ಸೇವಕನೂ ಹಿರಿಯ ನೆ ಹೀಗೆಯೇ ಯಾವದೋ ಕೆಟ್ಟ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 

ದೊರೆಯಿಂದ ಅಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಆ ಸೇವಕನಿಗೂ ಆ ಬಾಣಸಿಗನಿಗೂ ವಿಚಿತ್ರ 

ಕನಸುಗಳು ಬಿದ್ದವು. ಮರುದಿನ ಅವರು ಜೋಸೆಫನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳ ಅರ್ಥವೇನೆಂದು 

ಕೇಳಿದರು. 

ಹಿರಿಯ ಸೇವಕ ಹೇಳಿದ, ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರವನ್ನು ಕಂ ಡ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು 

ಟೊಂಗೆಗಳಿದ್ದವು. ಆ ರ ಹಣ್ಣುಗಳ ಹೊರೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದವು. ನಾನು ಮರದಿಂದ ಹಣ್ಣು 

ಕಿತ್ತು ಅದರ ರಸ ಹಿಂಡಿ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ತುಂಬಿ ನಮ್ಮ ದೊರೆಯ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ.'' 

ಜೊಸೆಫ್ ಅದರ ಅರ್ಥ ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳಿದನು. “ಆ ಮೂರು ಟೊಂಗೆಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳು. 

ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತಿರುಗಿ ಚಾಕರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವನು!'' 

ಆಮೇಲೆ ಬಾಣಸಿಗನ ಬಾರಿ ಬಂದಿತು. “ನನ್ನ ಕನಸು ಹೀಗೆ: ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿಯ 

ಕೊಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮೂರು ಬುಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದವು. ತುತ್ತ ತುದಿಯ ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಗಾಗಿ 

ಮಾಡಿದ ಸವಿರೊಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬಂದು ಈ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಕ್ಕಿ ತಿಂದು 

ಹೋದವು! 



ಅರ್ಥ ಅನರ್ಥ. ಈ ಮೂರು ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಮೂರು ದಿನಗಳು. ಹ ತ್ತಿ ಲ 

ಸ ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ನ್ನು ಹಾ ವ್ರ 
ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿದೊರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೂಂ್ಲಸಿ ನಿನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ತೂಗುಹ ಕಿಸುತ್ತಾನ. 

೨೨ 

ಆಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ನಿನ್ನ ತೊಗಲನ್ನು ಮೂಳೆಗಳಿಂದ ಹೆಕ್ಕಿ ಹರಿದು ತೆಗೆಯುವವು! 
೧೨ 2 

ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು ನಿಜವಾಯಿತು. ಫೆರೊ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೇಜವಾನಿ. ಅದೂ 

ಅವನ ಸೇವಕರಿಗಾಗಿ, ಆ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ ಹಿರಿ ಸೇವಕನನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ 

ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ. ಸೇವಕ ಹಣ್ಣುಗಳ ರಸ ಹಿಂಡಿ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಿ ದೊರೆಯ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ಸಿಸು 

ಹೆಣ ಮರಕ್ಕೆ ತೂಗಾಡಿ ಹದ್ದುಗಳ ಕೊಕ್ಕಿಗೆ ಕೂಳಾಯಿತು. 

ಕ್ಷ 

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು ಸಂದವು. ಫೆರೊನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಕನಸು. ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಒಂದು 

ಹೊಳೆಯ ದಂಡೆಗೆ ನಿಂತಾಗ ಏಳು ಕೊಬ್ಬಿದ ದನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಯುತ್ತ ಬಂದವು. ಅವುಗಳ 

ಬೆನ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಏಳು ಬಡಕಲು ದನಗಳು-ಬರೆ ತೊಗಲಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮೂಳೆಗಳ ಮೂಟೆಯಂತಿದ್ದವು! 

ಬಂದವು ಮತ್ತು ಆ ಬಡಕಲ ದನಗಳು ಕೊಬ್ಬಿದ ದನಗಳನ್ನು ಕೊಂದುತಿಂದವು! ಇದೇ ಬಗೆಯ 

ಇನ್ನೊಂದು ಕನಸು ಅದೇ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ದೊರೆ ಕಂಡ. ಒಂದು ಧಾನ್ಯದ ದಂಟಿಗೆ ಏಳು ಕೊಬ್ಬಿದ 

ತನೆಗಳು ಬಂದವು. ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೂ ಏಳು ಸುಕ್ಕಿದ ಜೊಳ್ಳು ತೆನೆಗಳು ಎದ್ದವು. ಆ 

ಜೊಳ್ಳು ತೆನೆಗಳು ಆ ಪುಷ್ಪ ತೆನೆಗಳನ್ನೇ ನುಂಗಿಬಿಟ್ಟವು! 

ದೊರೆಯ ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟಿತು. ಎದ್ದು ಕುಳಿತು ರಾಜಧಾನಿಯ ಎಲ್ಲ ಪಂಡಿತರನ್ನೂ ಮಾಂತ್ರಿಕರನ್ನೂ 

ಕರೆಯಿಸಿ ಕನಸಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅದು ಹೊಳೆಯಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 

ಹಿರಿಯ ಸೇವಕ ಜೋಸೆಫನ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ದೊರೆ ಕೂಡಲೆ ಜೋಸೆಫನನ್ನು 

ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡು. ಕೇಳಿದ. ಜೋಸೆಫ್ ಕನಸಿನ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಿದ; ಏಳು ಕೊಬ್ಬಿದ 

ದನಗಳು-ತೆನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಏಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳೆ ಬರುವ . ವರ್ಷಗಳು. ಅವುಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ, ಏಳು ಸೊರಗಿದ ಔನ್ಯುತೆನ್ಸೆ ಸತ ಬರಗಾಲದ ವರ್ಷಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೋಸೆಫ್ 

ಫೆರೊನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ. “ದೊರೆಯೆ ಒಬ್ಬ ಜಾಣ ಸಜ್ಜನನನ್ನು ಆಯ್ದು ಅವನ ಕೈಗೆ ದೇಶದ 

ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಡು. ಆತ ಈ ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಣಜಗಳನ್ನು 

ಕಟ್ಟಿಡಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರೈತನಿಂದ ಬೆಳೆದ ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ರೈತರಿಂದ ಎತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿ 

ಬರಗಾಲಕ್ಕಾಗಿ ಧಾನ್ಯ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಮುಂದೆ ಅವನು ಬರ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ 
ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಲಿ!” 

ಫೆರೊ ಜೋಸೆಫನ ಜಾಣ್ಮೆಗೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾದ, ದೇವರೇ : ಜೋಸೆಫನ ಬಾಯಿಂದ ಹೀಗೆ 
ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ದೊರೆಗೆ ಅನಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಜೊಸೆಫನನ್ನು ದೇಶದ 
ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ. ಫೆರೊನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜೋಸೆಫ್ ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಆಹಾರ 
ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿಸಹತ್ತಿದನು. ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯದ ಕಣಜಗಳು 
ಎದ್ದವು. ಸುಭಿಕ್ಷೆಯ ವರ್ಷಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೇ ದುರ್ಭಿಕ್ಷೆ ಬಂದಿತು. ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು ಹಾಳು ಬಿದ್ದವು. 
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ಬೆಳೆ ಬರದೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅನ್ನ ಅನ್ನ! ಎಂದು ಕೂಗಹತ್ತಿದರು. ಆಗ ಜೋಸೆಫ್ ಧಾನ್ನದ 

ಉಗ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಜನರಿಗೆ ಅಶನಕ್ಕೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ. ಮಿಸ್ರ ದೇಶದ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೂ 

ನೆರೆಹೊರೆಯ ನಾಡುಗಳಿಂದಲೂ ಜನ ಕಾಳು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಬರ ಹತ್ತಿದರು. 

ಹಾಗೆ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಜೋಸೆಫನ ಬಂಧುಗಳೂ ಇದ್ದರು. ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ನೂ ಅವನ ಹನ್ನೊಂದು 

ಹುಡುಗರೂ ಹೊಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲದೆ. ಬಳಲುವಾಗ ““ಇಜಿಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯವಿದೆ; ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ 
ಅದನ್ನು ಅಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ!'' ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಅವನು ಕೇಳಿದನು. ಆಗ 

ತನ್ನ.ಕಿರಿಯ ಮಗ ಬೆಂಜ್ಮಿನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಹತ್ತು 
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾಳು ಕೊಂಡು ತರಲು ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಇಜಿಪ್ತಿಗೆ ಅಟ್ಟಿದನು. 

ಆ ಬಂಧುಗಳು ಫೆರೊನ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೊಸೆಫನನ್ನು ಕಂಡು 

ಅವನ ಕಾಲಿಗೆರಗಿದನು. ಜೋಸೆಫನಿಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವನು 

ಯಾರೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ""ನೀವು ಯಾರು?'' ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು?'' ಜೋಸೆಫ್ ಕೇಳಿದ. 

ಜುದಾ ಉತ್ತರವಿತ್ತ, “ನಾವು ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆಯ ಮಕ್ಕಳು. ಧಾನ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 

ಬಂದಿದ್ದೇವೆ.'' 

"ನಿಮ್ಮ ಕಥೆ ನಂಬಲಾರೆ. ನೀವು ಹತ್ತು ಮಂದಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಉಳಿದ ಇಬ್ಬರು ಎಲ್ಲಿ? 

ಜೋಸೆಫ್ ಗದರಿಸಿದ. 

ಜುದಾ ತತ್ತರಿಸುತ್ತಾ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ""ಸ್ವಾಮೀ, ಒಬ್ಬ ಸತ್ತಿರುವನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ 

ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವನು.'' 

“ನಿಮ್ಮ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ 

ಉಳಿಯಲಿ. ನೀವು ಒಂಭತ್ತು ಮಂದಿ ಮರಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿರಿ. ಮತ್ತೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನನ್ನು 

ಕರೆದು ತನ್ನಿರಿ. ಅವನನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ” 

ಜೋಸೆಫ್ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ. 

ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಜುದಾ, ತಮ್ಮಂದಿರತ್ತ ತಿರುಗಿ ಮರಗಿದ. “ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ. 

ನಾವು ಅಣ್ಣನನ್ನು ಮಾರಿಬಿಟ್ಟೆವು. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೇ ನಿಜ!” ಆ 

ಮಾತು ಜೋಸೆಫನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಚಿಮ್ಮಿ ಬಂದಿತು. ಅವನು 

ಮೋರೆ ತಿರುಗಿಸಿ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ಮರೆಯಾದ. 

ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಕುಲದ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ, ಇಜಿಪ್ರಿನ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ. ತಮ್ಮ ಮಾತು ಆಳರಸನಿಗೆ 

ತಿಳಿಯುವದೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಜೋಸೆಫ್ನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಆಸೆ 

ಉಕ್ಕಿಬಂದಿತು-ಗದ್ದುಗೆಯಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದು ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ತಬ್ಬ ತಾನೇ ಆ ಅಣ್ಣನೆಂದು 

ಕೂಗಬೇಕೆಂದ. ಆದರೆ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿದು ಕೂತ. 



೧೫೨ 

ನಿರುಪಾಯರಾಗಿ ತಮ್ಮಂದಿರು ಸೈಮನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನನ್ನು ಜೋಸೆಫನ ವಶಕ್ಕೆ 

ಒಪಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಹೊರಟರು. ಅವರಿಗೆಲ 2 ಬೇಕಷ್ಟು ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಜೋಸಫ್ ಒದಗಿಸಿದ್ದ. ಆದರೆ 

ಅವರ ಜತೆಗೆ ಅವರು ತೆತ್ತ ಹಣವನ್ನೂ ತಿರುಗಿ ಅವರವರು ಹೂತ್ತ ಧಾನ್ಯದ ಚೀಲ ಲ್ಲಿ 

ದುಗಿಸಿಟ್ಟು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ. ತುಸು ದೂರ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ ಮೇ ಲೆ ಒಬ್ಬ ತಮ ತನ್ನ ಚೀಲ 

ಹೊತ ಕತೆಗೆ ಕಾಳು ತಿನ್ನಲು ಆ ಚೀಲವನ್ನು ತೆರೆದಾಗ ಒಳಗೆ ಹಣದ ಚೀಲವನ್ನು ಕಂಡ. 

ಆತಾ ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಎಲ್ಲರೂ ಗಾಬರಿಯಾದರು. ಹಣವನ್ನು ಕದ್ದು ತಂದ 

ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ಫೆರೊನ ಪಾರುಪತ್ಯಗಾರ ಭಟರನ್ನು ಅಟ್ಟಿ ಸರೆಹಿಡಿದರೆ? 

(ಗ 

ತಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದು ಊರು ಸೇರಿ ತಂದೆ ಇಸ್ರಾಯಿಲನಿಗೆ ಆದುದೆಲ್ಲವನ್ನು ಆ ಮಕ್ಕಳು 

ಅರುಹಿದರು. ಮುದುಕನೂ ಹೌಹಾರಿದ. ಒಬ್ಬ ಎಂದೋ ಕಣ್ಮ ರೆಯಾದ. ಈಗ ಸೈಮನ್ 

ಇಜಿಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದಂತೆಯೇ. ಇನ್ನು ಬೆಂಜ್ಮಿನ ನನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಬಂತೇ? 

ಎಂದು ಆತ ಗೋಳಿಟ್ಟ. 

ಆದರೆ ಹಸಿವೆ ಹಂತಕನ ದೂತರಿಗಿಂತಲೂ ದಯೆಯಿಲ್ಲದ ದೈತ್ಯ. ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಳೆದಿತ್ತು. 

ತಂದ ಕಾಳೆಲ್ಲ ತೀರಿತು. ಮತ್ತೆ ಉಪವಾಸ. ಆಗ ಮತ್ತೆ ಇಜಿಪ್ತಿಗೆ ಇಸಾ -ಧಾನ್ಯ 

ಕೊಂಡು ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ ಬೆಂಜ್ಮಿನ್ನನನ್ನು ಸಂಗಡ ಕರೆದೊಯ್ಯಲೇಬೇಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ 

ಅವರು ಸುಳ್ಳುಗಾರರೆಂದು ಸಿದ್ಧರಾಗುವರು. ಜತೆಗೆ ಬರುವಾಗ ತಂದ ಹಣದ ಇಮ್ಮಡಿಯಷ್ಟು 

ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡರು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕಳ್ಳರೆಂದು ದಂಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರೆ? 

ತಮ್ಮಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ಜೋಸೆಫನ ಮನೆಯನ್ನು ಸೇರಿದರು. ಜೋಸೆಫ್ ಅವರನ್ನು ಊಟಕ್ಕೆ 

ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡ, ಆದರೆ ಅವರೊಡನೆ ಉಣ್ಣಲಿಲ್ಲ. ಆತ ಇಜಿಪ್ತಿನವನೆಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು 

ತಾನೇ? ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿ ಅತಿಥಿಗಃ ಳೊಂದಿಗೆ: ಬೇರೆಡೆ ಕುಳಿತ. ಊಟ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸೇವಕರನ್ನು 

ಕರೆದು ಹೇಳಿದ. “ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಕಾಳು ತುಂಬಿಕೊಡಿರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ತಂದು 

ತೆತ್ತ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಕಾಳಿನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಹಾಕಿ ಇಡಿರಿ. ಜತೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯ 

ಪಾನಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಆ ಬೆಂಜ್ಮಿನ್ ಎಂಬ ತೀರ ಕಿರಿಯ ಸೋದರನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಡಿರಿ! 

ತಿರುಗಿ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟ ಆ ತಮ್ಮಂದಿರು ಮತ್ತೆ ನಡು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಂತೆಯೇ 
ತಮ್ಮ ಹಣದ ಚೀಲಗಳು ತಿರುಗಿ ಬಂದದ್ದು ಕಂಡರು. ಜತೆಗೆ ಬೆಂಜ್ಮಿನ್ನನ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ 
ಚೆಂದದ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನೂ ಕಂಡರು. ಅದನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಕಂಗೆಟ್ಟರು. ಕೂಡಲೇ ಹಿಂದಿರುಗಿ 
ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಂದು ಜೋಸೆಫನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರು. ಆಗ ಜೋಸೆಫ್ ಗಂಭೀರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಂದ “ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ಮತ್ತೇಕೆ ಬಂದು “ಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರೆಂದು. ನನ್ನ ಪಾನಪಾತ್ರೆ 

ಗ್ 

ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಕಿರಿಯ ತಮ್ಮನ ಚೀಲದಲ್ಲಿದೆ. "ಅವನನ್ನು ನನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ. 

ಅವನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ.'' 

ಆಗ ಜುದಾನಿಗೆ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತ ದುಃಖ ಉಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕುವ ಕಂಠದಿಂದ, ಜೋಸೆಫನ 
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ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದು ಆಂದ: “ಹಾಗೆಂದೂ ಮಾಡಬೇಡಿರಿ. ಬೆಂಜ್ಮಿನ್ ನಮ್ಮಪನ 
ಕಿರಿಯ ಕಂದ. ಅವನನ್ನು ಕಳಕೊಂಡು ಆತ ಬದುಕಲಾರ. ಮುದಿ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಡಿರಿ. 

ಬೆಂಜ್ಮಿನ್ನನ ಬದಲು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸೆರೆಯಾಳಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯುವ ತನಕ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೇನೆ. 

ಈಗ ಜೋಸೆಫ್ ಸುಮ್ಮನಿರದಾದ. “ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೊರಟು 

ಹೋಗಿರಿ.'' ಎಂದ. ಎಲ್ಲರೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಕಾಲು ಕಿತ್ತರು. ಕ್ಷಣಕಾಲ ಗಂಭೀರವಾದ ಮೌನ ಈ 

ಮೂವರನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಕವಿದು ನಿಂತಿತು. ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೀರು ಕೋಡಿಯಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ 

ಜೋಸೆಫ್ ಅಂದನು. “ನಾನು ಜೋಸೆಫ್. ಹೌದು. ನಾನೇ! ಅಪ್ಪ ಇನ್ನೂ ಬದುಕಿರುವದು 

ನಿಜವೇ?” ಜುದಾ, ಬೆಂಜ್ಮಿನ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಬ್ಬಿಬ್ಬುಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡದೆ ನಿಂತರು. “ಬನ್ನಿ. 

ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬನ್ನಿ. ದಮ್ಮಯ್ಯ?” ಜೋಸೆಫ್ ಕಕ್ಕುಲಾತಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದ. 

“ನಾನೇ ಜೋಸೆಫ್. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರಿದಿರಿ. ಕಳವಳ ಪಡಬೇಡಿರಿ. ದೇವರ 
ಅನುಗ್ರಹ. ನಾನು ಈ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪದವಿಗೆ ಏರಿದೆನು. ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ 

ನನ್ನನ್ನು ದೇವರೇ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ನೆರೆನಾಡುಗಳ ನನ್ನ ಬಾಂಧವರನ್ನು 
ಬದುಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಮದಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನ ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ. ಎರಡು ವರ್ಷ 

ಸಂದವು. ಇನ್ನು ಐದು ಉಳಿದಿವೆ. ಹೋಗಿರಿ ನಮ್ಮಪ್ಪನಿಗೆ ನನ್ನ ಸುದ್ದಿ ಹೇಳಿರಿ. ನನ್ನನ್ನು ಹರಸಲಿಕ್ಕೆ 

ಹೇಳಿರಿ. ಅವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಮಕ್ಕಳ ಮಕ್ಕಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ 

ತನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳಿರಿ!'' ಎಂದು ಬಿಕ್ಕುತ್ತ ಬೆಂಜ್ಮಿನ್ನನ ಹೆಗಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು 
ಜೋಸೆಫ್ ಹಸುಗೂಸಿನಂತೆ ಅತ್ತನು. 

ಚ 
“ಕಸ್ಕೂರಿ' ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ೧೯೮೩ 
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ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಗುಪ್ತ ಸಂಬಂಧ 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಲೋಕಾಪವಾದ (5087641) ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ "ಕೌಲೀ 

ಶಬ್ದವನ್ನು ಕಾಲಿದಾಸನೂ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಬ್ದ ತುಂಬ ಸ್ವಾರಸ “ಕೌಲೀನ' ಶಬ್ದ “ಕುಲೀನ'ದಿಂದ ಕ 
ವ ಶಿ ು ಲ್ 

ಸಿದ್ಧವಾಗು ತ್ತದೆ. ಕುಲ-ಕುಲೀನ-ಕೌಲೀನ. 

ಕುಲೀನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳುಲದವರೆಂಬ ಅರ್ಥ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಕೌಲೀನ? ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಭಾವಕ್ಕೆ 

ಸೂಚಕ! ಇದು ಹೇಗೆ? ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಅಪವಾದ ಹುಟ್ಟುವ ಹಬ್ಬುವ ಬಗೆಯ 

ಮೇಲೆಯೂ ಅಡ್ಡ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಂತಿದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳು ನೀತಿಗೆಟ್ಟ ನಾಚಿಕೆಗೆಟ್ಟ ನಡತೆಯ ಕಥೆಗಳು ಜನಜನಿತವಾಗಿ 

ಕರ್ಣೋಪಕರ್ಣವಾಗಿ ಹಬ್ಬುವುದಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುಲೀನರ ಕುರಿತೇ. ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆಯ 

ಕುಲದವರೆಂಬುವವರ ಶ್ರೀಮದ್ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಒಳ ಒಳಗೇ ಸುರಂಗ ಹಚ್ಚಿವಂತೆ 

ಆ ಕುಲದಲ್ಲಿಯ ಹುಳುಕು ಕೊಳಕುಗಳ ಗೌಪ್ಯಗಳು ಸ್ಫೋಟವಾಗಹತ್ತುವವು. ಅದರಿಂದಲೇ 

_ ಕುಲೀನರಿಗೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು “ಕೌಲೀನ'ದ ವಾತಾವರಣ ಹಬ್ಬುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ 

ಮಹಾರಾಣಿಯ ಕುರಿತು ಈಚೆಗೆ ಪ್ರಕಟವಾದ ಈ ವೃತ್ತಾಂತವೇ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. 

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿಯೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಮಡಿವಂತಿಕೆಗೆ, 

ನೀತಿವಂತಿಕೆಗೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿ. ಆಕೆಯ ಯುಗವೇ ಅಂಥ 

ಸದಾಚಾರ ಸದಭಿರುಚಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಸಾಹಿತ್ಯ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶಕರು 

ಭಾವಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ ಇಂದು ಹೊರಬಂದ ಈ ಮಹಾ ಕುಲೀನೆಯ ಕುರಿತ ಕೌಲೀನವೇ ಬೇರೆ. ಈ 

ಪತಿಭಕ್ತಿ ಪರಾಯಣ ತರುಣ ವಿಧವೆಯು ಮತ್ತೆ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಗಂಡ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಬರ್ಟ್ನನ್ನೆ 
ಆಮರಣ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕಿದಳೆಂದು ಖ್ಯಾತಿಗೊಂಡ ಪರಮ ಸಾಧ್ವೀಮಣಿ. 

ಆದರೆ ಇದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಿಂಬವೆಂದು ಈಗ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅವಳ 

ಖಾಸಗೀ ಬಿಂಬ ಬೇರೇಯೇ ಇತ್ತು. ಅವಳು ಆಲ್ಬರ್ಟನ ಮರಣದ ನಂತರ ಬೇಗನೇ ತನ್ನ ಒಬ್ಬ 

ಕುದುರೆಗಲಸದ ತರುಣನೊಂದಿಗೆ ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ “ಸಂಬಂಧ'ವಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿದ್ದಳು. ಅವನನ್ನು 
ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಮದುವೆಯೂ ಆಗಿದ್ದಳು (ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಳು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಳು!) 

ಆ ಜವಾನನಿಂದ ಅವಳಿಗೊಬ್ಬ ಮಗನೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದನು. ಈ ಮಗ ಮುಂದೆ ದೂರದ ಪ್ಯಾರೀಸಿನಲ್ಲಿ 
ಒಂಟಿಯಾಗಿ ೯೦ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ವರೆಗೂ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಮಹಾರಾಣಿಯ 
ಬ್ರಿಟಿಶ್ ದೊರೆಗಳ-ಸ್ಕಾಟ್ಲಂಡಿನ ಬಾಲ್ಕೋರಲ್ ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದನು! 
ಈ ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ. 

ಜಾನ್ ಬ್ರೌನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಗಿಂತ ೬ ವರ್ಷ ಕಿರಿಯ. ಆದರೆ ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ 
ಜವಾನ. ೧೮೫೨ರಲ್ಲಿ ಆತ ಅವಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದನು-ಕುದುರೆ ಲಾಯದಿಂದ. 
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ಆ ವರ್ಷ ಮಹಾರಾಣಿಯೂ ಅವಳ ಪತಿ ಪಿನ್ಸ್ ಆಲ್ಲರ್ಟನೂ ಸ್ಮಾಟಂಡ್ ಸುತ್ತಾಡಿ ಈ 
ಬಾಲ್ಕ್ಮೋರಲ್ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಗಲೇ ಅಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ರಾಣಿಯ ಕುದುರೆಯ 
ಚಾಕರಿಗಾಗಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಈ ಸೂಟಿಯಾದ ನಂಬಿಗಸ್ತ ತರುಣನನ್ನು ತಾನೇ ಆಯು ನೇಮಿಸಿದನು 
ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಜಾನ್ ಬ್ರೌನ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳ ನಂಬಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಅವಳ ಎದೆಯಲ್ಲಿ 

ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ೧೮೬೧ರಲ್ಲಿ ತೀರಿ ಕೊಂಡನು. ಆಗ ತರುಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳು ತನ್ನ 

ಸಾಂತನೆಗಾಗಿ ತರುಣ ಜಾನ್ನತ ಪೂರ್ತಿತಿರುಗಿದಳು. ಮಂಜು ಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಧೀರ ಗಂಭೀರನಾಗಿದ್ದ 

ಸಂತೈಸಲಾರದೆ ಉಳಿದ ರಾಣಿಯ ರಸಿಕತೆಯ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಈ 

ತ್ರಗಃ ಪು ಇಳ್ಳುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಅವಳ ಅಂತರಂಗದ 

ಬದುಕಿಗೆ. ಆತ ಅತ್ತಗತ್ತನೂ ಆಗಿ. ಬಿಟ ತ್ರನು,- ಈ ಅಮೃತ ಮತಿಗೆ! 

( ( 

ಆದರೆ ಈ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಈ ಗುಪ್ತ ಸಂಬಂಧದ ಬಗೆಗೆ ಗುಸು ಗುಸು ಅರಮನೆಯ 

ಒಳಹೊರಗೆ ನಡೆಯದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಮುಲಾಜಿಗೆ 

ಒಂದು ಮೌನದ ಸಂಚನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಯಿತು. ಆದರೂ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 

ಈ ಗೌಪ್ಯ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಈಚೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಜಕುಲದ 

ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು-ಈಗಿನ ಮಹಾರಾಣಿಯ ತಂಗಿಯೇ-ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ವಿವಾಹ 

ಮಾಡಿಕೊಂಡಂದಿನಿಂದ ಇಂಥ ಗೌಪ್ಯಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ರಾಣಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ತನ್ನ ಈ ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಸಮರ್ಥನೆ 

ಕಂಡುಕೊಂಡಳು. ಅವಳಿಗೆ. ಮೃತಾತ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂವಾದ ಬೆಳೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ 

ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವಳು ಪ್ರೇತಾತ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಡಬಲ್ಲ ಒಬ್ಬ "ಮಾಧ್ಯಮ' "ಪಾತ್ರಿ' ಯನ್ನು 
ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡಳು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ತನ್ನ ಮುದ್ದು 

ಮಡದಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟುಕೊಳಲು ಜಾನ್ ಬ್ರೌನ್ನ ಮುಖಾಂತರವೇ 

ಧ್ಯ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದ. ಅಂದಾಗ ಈ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಳು ಧರ್ಮಪತ್ನಿಗೆ ಇನ್ನು 

ಮುಂದೆ "ಜಾನ್ ಆಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತೂ ಪ್ರಿಯತಮ ಆಲ ರ್ಟನದೇ ಮಾತಾಯಿತು! 

ಆ 

ಅಂದಿನಿಂದ ಬ್ರೌನ್ ಬರೆ ನಂಬಿಗೆಯ ರಾಣಿಯ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಜವಾನನಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. 

ಅವನು ಅವಳ ವಿಶ್ವಾಸಿಕನೂ ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರನೂ ಆದನು. ಅವನಿಗೆ ರಾಣಿಯ ಶಯನ 

ಮಂದಿರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಣೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಯುರಿ. 
ತುರುಚು ನಾಲಿಗೆಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ತಿಂಡಿ. ಆದರೂ ಮಹಾರಾಣಿ ಶ್ರೀಮದ್ಗಾಂಭೀರ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ 

ಮುಂದರಿದಳು-ಬ್ರೌನ್ನ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ. 

ಮೃತಾತ್ಮರೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷ ಷಣೆ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡುರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ. ಒಮ್ಮೆ 

ಅಂತಃಪುರದ ಪರಿಚಾರಿಕೆಯೊಬ್ಬಳು ಬ್ರೌನ್ ನಸುಕಿನ ೪ ಗಂಟೆಗೆ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಮಹಲಿನಿಂದ 

ಹೊರಬಂದು ತನ್ನ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಳು. ಅವಳಿಗೆ ಏನೋ ಅಸಹ್ಯ, ಕಸಿವಿಸಿ, 
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ದಿಗಲು. ಮರುದಿನ ಅವಳು ತನ್ತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಇತ್ತಳು. ಆದರೆ ಉದಾರ ಹೃದಯದ 

ಮಹಾರಾಣಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯನ್ನು ಚಾಕರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದರಿಸಿದಳು. "ನೀನು ಕಂಡಿದ್ದು 

ತಪ್ಪೇನಲ್ಲ' ಎಂದು ಅವಳನ್ನು ಸಂತೈಸಿದಳು. 

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳನ್ನು ಬ ಸ್ರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯೂ 

ಸಾಯುವ ಸಮಯ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕೇಳಿದವರೂ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಿದ್ದೂ ಟೇಪ್ 

ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ: 

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ-ಬ್ರೌನ್ ಸಂಬಂಧದ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಅರಮನೆಯ ಮಂದಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ 

ನಾಶಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಮಹಾರಾಣಿಯ "“ನೆನಹು'ಗಳನ್ನು ಅವಳ ಮಗಳು ಬೀಟ್ರಿಸ್ 
ಸಂಪಾದಿಸಿ, ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾಳೆ! ಜಾನ್ ಬ್ರೌನ್ನ ತೈಲಚಿತ್ರ ಒಂದನ್ನು 
ಹಾರ್ಯಾಣ್ಯ ಬರೆಯಿಸಿದ್ದಳು. ಅದನ್ನು ಮಗ ೭ನೇ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಹವಣಿಸಿದ್ದು 

ಅದರ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಚಿತ್ರ ಮುಂದೆ ೫ ಗಿನಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಿ ಹೋಗಿ 

ಈಗ ಅದು ಸ್ಕಾಟಿಶ್ ಟಾರ್ಟನ್ಸ್ ಸೊ ಸೈಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಭಿ 

| 

ಈಸು ಇಸ್ಫೆಟಿಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ಕ್ಕರೇಟರ್ ಡಾ! ಮೈಕಲ್ ಮೆಕ್ಡೊನೊಲ್ಡ್ 

ಈ ಬ್ರೌನ್ “ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಗುಪ್ತ ದಾಂಪತ್ಯದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ಹರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ 

ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಕಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 

ಆಧರಿಸಿ ದೂರದರ್ಶನ (ಟಿವಿ)ದಲ್ಲಿಯೂ ಜಿಷಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಬಿತ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಆಗಲೇ ಈ ಮಹಾಸಾಧ್ವೀ ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕುಲೀನತೆಯ ಆದರ್ಶಳೆನಿಸಿದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ 

ಮಹಾರಾಣಿಯ ಅನಾವರಣವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಆ ತನಕ ಕಾಯಿರಿ. ಇದು ಬರಲಿರುವ 

ಚಿತ್ರಪಟದ ಟ್ರೇಲರ್! 

6 

"ಉದಯವಾಣಿ' ಮೇ, ೧೯೮೦ 
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ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿಯ 

ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುನ್ನಿ 

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ "ಉದಯವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಗುಪ್ತ ಸಂಬಂಧ' 

ವಿಷಯವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದ. ಇದೀಗ ಅದೇ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಕದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು 

ಕುರಿತು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಅಂಥ ಗುಪ್ತ ಸಂಬಂಧವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳ ಅಪ್ರೇಷ್ಟರಿಗೂ 
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅರಮನೆಯ ಬಂಧು ಬಳಗದವರಿಗೂ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಸಹ್ಯವೆನಿಸಿದ ಒಂದ 

ಖಯಣಾನುಬಂಧದ ಕತೆ. ಒಬ್ಬಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸೇವಕನನ್ನು ಈ ಮಹಾರಾಣಿಯು 

ಒಮ್ಮೆಲೇ ಆತ್ಮೀಯ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕಂಡು ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗ... 

1೮. 01 
(0 

ಇದು ನಡೆದದ್ದು ೧೯೦೧ರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಂಡಿನಲ್ಲಿ. ಫ್ರೋಗ್ಮೋರ ಎಂಬಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗುಂಪಿನ 

ಮಂದಿ ಸುತ್ತಲು ನಿಂತು ಒಂದು ಅಪರೂಪದ "ಹೋಮ'ವನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಹಾಗೆ ನಿಂತು 

ನೋಡುವವರಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ರಾಣಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಅವಳ ಕನ್ಯೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಬೀಟ್ರಿಸ್ 
ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ತುಸು ದೂರಕ್ಕೆ ವಿದೇಶೀ ಪರಿಸರದ ತುಸು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ 

ಒಬ್ಬ ಒಂಟಿ ಅಸಹಾಯ ಭಾರತೀಯ ಇದ್ದರು. ಈ ಅಸಹಾಯ ಒಂಟೀ ಜೀವಿಯ ಹೆಸರು 

ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ್ ಖಾನ್. ಆತ ಕೆಲವೇ ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ದೇಶೀಭಾಷಾ 
ಕಾರಕೂನನಾಗಿದ್ದ-ತಿಂಗಳಿಗೆ ೧೦ ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಸಂಬಳದವನು. ಅದರ ಅನಂತರ 

ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಪರಿವಾರ ಪರಿಚಾರಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಸೇರಿ ಕ್ರಮೇಣ ಆ 

ಮಹಾರಾಣಿಯ ಭಾರತೀಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ಹುದ್ದೆಗೆ ಏರಿದನು. ೨೪ವರ್ಷ 

ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಅವಳ ಬಾಲ್ಕ್ಮೋರಲ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಬಳಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಪರಿಚಾರಕನಾಗಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ನಿಲ್ದುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಅಬ್ದುಲ್ 

ಕರೀಮ ಆ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭರದಿಂದ ಬೆಳೆದು 

ಉಳಿದೆಲ್ಲವರ ಈರ್ಷ್ಯೆ ಅಸೂಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿಯೇ ಕಾರಣವಾದ 

ಅವನ ಈ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನದ ವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿ 

ಅವನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆ ಒಂದು "ರಾಜವಲ್ಲಭ'ತ್ವದ ಬಲದಿಂದ ಅಬ್ದುಲ್ 

ಅವನ ವೈರಿಗಳ ದ್ವೇಷ ತ್ವೇಷಗಳ ಬಲವಾದ ದೃಢವಾದ ಆಘಾತಗಳಿಂದಲೂ ಪಾರಾಗಿ ಉಳಿದನು. 

ಆ ವೈರಿಗಳು ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಪ್ರಧಾನಿಯನ್ನೂ ಅಂದಿನ ಭಾರತ ಮಂತ್ರಿ (ಸೆಕ್ರಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್)ಯನ್ನೂ 

ಭಾರತದ ವೈಸರಾಯನ್ನು ಒಳಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಬ್ದುಲನಿಗೆ ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿಯ 

ರಕ್ಷಾಕವಚವಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ಆ ಮಹಾರಾಣಿ ನಿಧನ ಹೊಂದಿದಾಗ ಆ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಇಲ್ಲದಾಯಿತು. ಆಗ ಈ 

ಅಸಹಾಯ ಭಾರತೀಯ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುಗಳು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ 

ಸೇಡುತಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಲಭವಾಯಿತು. ಅನಂತರ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದ-ಆಗಲೆ ನಡುವಯಸ್ಸು ದಾಟಿದ 

೭ನೆ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ದೊರೆ ಆಬ್ದುಲ ಕರೀಮನ ಹತ್ತಿರವಿದ್ದ ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು 
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ದಿ ಇ 7 24 ಸ್ ತ್ಾ ಣೆ 

ರಾಜ ಪುತ್ರಿಯನ್ನೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಹೇಳಿದನು. ಅದೊಂದು ಕಟು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಪ್ರಸಂಗವೇ 

"ಸ್ 

ಉಪಾಗ್ತಾಗು. 

೧೮೮೭ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ ಮಹಾರಾಣಿ ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸೇರಿದನು. ಅವಳ 

ಬಾಲ್ಮೋರಾಲ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಟಿಯಾದ ಪರಿಚಾರಕ "ಮಾಣಿ'ಯಾಗಿ. 

ಆಗ ಅವನ ಹರೆಯ ೨೪. ಅವನಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಏನೂ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನಿಗಾಗಿ 

ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ಪರಿಚಾರಕಿಯ ಅನುಭವ ತರುಣ ಅಬ್ದುಲನಿಗೆ ಏನೂ 

ರುಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮರು ವರ್ಷವೇ ಆತ ಆಗ್ರಾಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಬಂದ. ಆತ ಆ ಮುಂಚೆ ಹೀಗೆ ಕಪ್ಪು-ಬ 

ಬಟ್ಟಲು ತೊಳೆಯುವ "ಮಾಣಿ'ಯ ಕೆಲಸ ಎಂದೂ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಆತ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ 

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ. 

ಆದರೆ ಆ ಮರುವರ್ಷವೇ (೧೮೮೯) ಅಬ್ದುಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಇಂಗ್ರಂಡಿಗೆ ಹೋದ. ಈ ಸಲ 

ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ಲನ ಹಿಂದಿನ ಕೊರಗು-ಗೊಣಗು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ತನ್ನ 

ಪರಿಚರ-ಪರಿವಾರದವರ ಬಗೆಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನವೀಯ ಅಂತಃಕರಣದ ಮರುಕವುಳ್ಳ 

ಆಕೆ ಈ ಸಲ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ "ಮುನ್ನಿ'ಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಳು-ಉಣಬಡಿಸುವ "ಮಾಣಿ'ಯಾಗಿ 

ಆತ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಬ್ದುಲನ ಆರೋಹಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅವನ ಆರಂಭದ 

ಕೆಲಸ ಮಹಾರಾಣಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿದೊಡನೆ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಕಾಗದ 

ಒತ್ತುವದಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆತ ಭರಭರನೆ "ಬಡತಿ' ಹೊಂದಿ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಭಾರತೀಯ 

ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರದ ದಪ್ತರವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಏರಿದನು. 

ಈ ನಡುವೆ ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಗೆ ತಾನು ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಲಹರಿ ಮೂಡಿತು. 

ಆಕೆಯ ಭಾರತೀಯ ಆಳು-ಹೋಳುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ - ಸಲಹೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ; ಆ 

ಮೇಲೆ ಅವಳ ಭೆಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವ ದೇಶೀ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕರ ರಾಣಿಯರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಕೊನೆಗೆ 

ಈ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಿ ಕಲಿಯುವುದು ಅವಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುನ್ಶಿ ಅಬ್ಬುಲ್ಲ 

ಕರೀಂ ಖಾನನೇ ಮಹಾರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ಧರ್ಮ ಮುಂತಾದವುಗಳ 

ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವವರೆಗೂ ಆತನ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. 

೧೮೮೯ರಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದನು. ಅವನ ಆಗ್ರಹದಿಂದಲೇ ಮಹಾರಾಣಿಯು 
ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ರಾದ ಹತ್ತಿರವೇ ಜಮೀನನ್ನು ಕೊಡಲು ಅಂದಿನ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಲಾರ್ಡ್ 
ಲಾನ್ಸ್ಡೌನನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಳು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ದಿಲ್ಲಿಯ ದರಬಾರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮುಂದಿ ತಂದೆಗೂ 
ಒಂದು ಸ್ಥಾನದ ಆಮಂತ್ರಣ ನೀಡಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಗವರ್ನರ್ ಜನರಲ್ 
ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನೇನೆಂದರೆ ಅಬ್ಬುಲ್ಲನಿಗೆ ತನ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು 
ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವನ ತಂದೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೆ ಏನೂ ಮಾಡುವವದು ಶಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 
ಅಬ್ಬುಲ್ಲನಿಗೆ ತಿಂಗಳ ೬೦೦ ರೂ. ಗೇಣಿ ಬರಬಲ್ಲ ಜಮೀನು ಪುಕ್ಕಟ (ದತ್ತಿಯಾಗಿ) ಕೊಡಲಾಯಿತು. 
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೧೯೦೦ಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ೬೦೦ ರೂ. ವರಮಾನವೆಂದರೆ ಎಷ್ಟೆಂದು ಊಹಿಸಿರಿ! 

ಈ ನಡುವೆ ಈ ರೀತಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲ ಕರೀಮನ ಈ ವೇಗದ ಉತ್ಕರ್ಷ ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾ 
ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವನ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಿ ರಾಜ ಪರಿವಾರದವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಸಂತೋಷಕ್ಕೆ, ಅಸಹನೆಗೆ 
ಕಾರಣವಾಯಿತು. (ಆತನು ಆಂಗ್ಲನೂ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲಟಯ ಈ ಸಮಾನ ಈರ್ಷೆ ಅವರನ್ನು ಅವನ 

ವಿರುದ್ಧ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿತು. ಅವನ ಪತ್ತುಗೇಡು ಮಾಡುವ ಅವನನ್ನು ನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುವ 
ಯಾವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಅವರು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಂಥ ಆಘಾತಗಳೇ 

ಅವನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಭದ್ರಗೊಳಿಸಿದವು. ಹೀಗೆ ಇತರರು ಅವನನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದಾಗೆಲ್ಲ 
ಮಹಾರಾಣಿ ಅದು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಭಂಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದು ಎಣಿಸಿ ಅಬ್ದುಲ್ಲನ ಪರವಾಗಿಯೇ 

ನಿಂತಳು. ಇದರಿಂದ ಆತ ಅವಳಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಕಟವರ್ತಿಯಾದ, ಆತ್ಮೀಯನೆನಿಸಿದ. 

ಅನೇಕ ಸಲ ಅರಮನೆಯ ಪರಿವಾರದರು ವಾರಾಂತ್ಯದ ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ನಾಟಕ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮನೋರಂಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಲಿಯಲು 
ರಾಜ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲನಿಗೆ ನಾಟಕ ನೋಡಲು 

“ಬಣ್ಣದ ಚೌಕ'ದಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ಸೆಟೆದು ಹೊರಟೇ ಹೋದನು. 

ಅವನ ಈ ಮುಖಭಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾರಾಣಿಯು ಅರಮನೆಯ ಪಾರುಪತ್ಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ 

ರೇಗಾಡಿದಳು. 

ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ನಾಟ (ರಾಜಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಕ) ಇದೇನೂ 

ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ, ಸೇರಿದ ಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಷ್ಠರ ನಡುವೆ ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮನನ್ನೂ ಕಂಡು ತನ್ನ ಅಸಂತೋಷ 

ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಅರಮನೆಯ ಪಾರುಪತ್ಕಗಾರ ಇಷ್ಟೇ ಅಂದನು: ಈ ವಿಚಾರ 

ಮಹಾರಾಣಿಯ ಕಿವಿಗೆ ತಾವೇ ಹಾಕಿರಿ. ಇದರಿಂದ ಆ ಡ್ಯೂಕ್ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದುದನ್ನು ತಿಳಿದ. 

ಅರಮನೆಯ ಭೋಜನಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಮಾಣಿಯಾಗಿ ಮೇಲೇರಿದ ಈ ಆಗ್ರಾದ 

ಮುನ್ಶಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂತರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ದ! 

ಈ ಕರೀಂಖಾನನ ಬಗೆಗೆ ಮಹಾರಾಣಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಳಜಿ ಅವಳಿಗೊಂದು 

ಮನೋವ್ಯಾಧಿಯಂತೆಯೆ ಬಾಧಿಸಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಮಗಳು ಚಕ್ರವರ್ತಿನಿ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ಳಿಗೆ 

ಬರೆಯುವಾಗಲೂ ಆಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬ "ಜಂಟ್ಲ್ ಮನ್'ನಾಗಿಯೇ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿ 

ಅವನು ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ಕ್ (ಇನ್ನೊಬ್ಬ ರಾಜಪುತ್ರನ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಜರು 

ಇರುವಂತೆ ಆಕೆ ನೋಡಿಕೊಂಡಳು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜ ಪರಿವಾರದ ಸಮೂಹನ್ಯತ್ಯ 

(೫0೩ 8811) ದಲ್ಲಿಯೂ ಆತ ಹೊರಗುಳಿಯದಂತೆ ಗಮನವಿತ್ತಳು. ಆಗಾಖಾನರು ಒಮ್ಮೆ 

ಮಹಾರಾಣಿಯನ್ನು ವಿಂಡ್ಸರ್ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭೆಟ್ಟಿಯಾದಾಗ ಅವರು (ಪ್ರಪಂಚದ ಖೋಜಾ 

ಸಮಾಜದ ಜಗದ್ಗುರು!) ಅಬ್ದುಲ್ಲನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಆಕೆ ಚಾಲಾಕಿನಿಂದ ಸೂಚಿಸಿದಳು. 

ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮನ "ಸೇವೆ'ಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ೧೮೯೪ರಲ್ಲಿ. ಅಂದು ಅವನಿಗೆ 

ಮಹಾರಾಣಿಯ "ಭಾರತೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ' (176180 5000/) ಎಂಬ ಪದವಿ ಬಂದಿತು. 
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ತ್ ಮತು "ಹಾಫಿಜ್' ಎಂಬ ಬಿರುದೂ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಆತ ಹಿಂದೆ ಊಟದ ಹಾಗೂ ಕಚೇರಿ 

ಈ ಹೊಸ ಮನ್ನಣೆ ಸಂದಂದಿನಿಂದ ಅವನ ಹಗೆಗಳು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಕುತ್ಸಿತ ಟೀಕೆಯ 

ಹಾಗೂ ಆತನ ಕುಲ ಮೂಲಗಳ ಕುರಿತ ದುಷ್ಟ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸಜೀವ ತುಂಬತೊಡಗಿದರು. 

ಅಬುಲ್ ಕೀಳು ಕುಲದವನೆಂದು ಸಾಧಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 

ವ್ದಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ರಾಣಿಯ ಉಗ್ರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಅವರು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ತಮ್ಮ 

ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಇಬ್ಬರು ಆರ್ಚ್ಬಿಷಪರ ಮೂಲ ತನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಟುಕನ ಮಗ. 

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಕಾರನ ಮಗ-ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮನ ತಂದೆ ಒಬ್ಬ 

ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗೌರವದಿಂದ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಿದವನು,-ಎಂದಳು ಮಹಾರಾಣಿ. 

ಅವಳು ಹೀಗೆ ಸಾಧಿಸಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಕರೀಮನ ತಂದೆ ಸರ್ಜನ್-ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದು 

ಜನರಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಂದಹಾರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೇನಾಪತಿಯ ಸಂಗಡ ಇದ್ದನೆಂಬ 

ಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ನಂಬಿಕೆ. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಗವರ್ನರ್ 

ಜನರಲ್ರ ಎ.ಡಿ.ಸಿ. ಆಗಿದ್ದ ಸರ್ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಪೊನ್ ಸೊನ್ನಿಗೆ ಹೇಳಲಾಯಿತು. ಪೊನ್ಸೂನ್ನಿ 

ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮನ ತಂದೆಯನ್ನು ಆಗ್ರಾದ ಜೇಲಿನಲ್ಲಿ ಭೆಟ್ಟಿಯಾದನು, ಆತ-ಶೇಖ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ 

ವರೀರುದ್ದಿನ್-ಅಂಥ ಅಧಿಕೃತ "ಡಾಕ್ಟರ್' ನಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮದ್ದುಗಾರ (ಹಕೀಮ)ನಾಗಿದ್ದ. 
೨ಈ ವರದಿ ಕೇಳಿದೊಡನೆ ರಾಣಿ ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸಿಡಿಮಿಡಿ ಅದಳು. ಪೊನ್ಸೊನ್ನಿ ಯಾಕೋ 

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇಸಮನ್ನು ಭೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಿರಬೇಕೆಂದು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹರಿಹಾಯ್ದಳು. ಇದರ 

ಫಲವೇನಾಯಿತೆಂದರೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕಾಲ ಸರ್ ಪೊನ್ಸೊನ್ನಿಗೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೊಡುವ 

ಭೋಜನಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವಿದ್ದಿಲ್ಲ! 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಮಹಾರಾಣಿ ತಾನು ನಂಬಿ ನೆಚ್ಚಿದವರನ್ನು ಕೈಬಿಡುವವಳೇ ಅಲ್ಲ. ಅವಳು 

ಒಂದು ಗಳಿಗೆಯಾದರೂ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮನನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವದನ್ನು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 

ಆಕೆ ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಒಮ್ಮೆ ರಾಜಕೋಶದ ಪಾಲಕ ಸರ್ ಪ್ಲೀಟ್ವುಡ್ 

ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕರೀಮನ ತಂದೆಯನ್ನು ಲಂಡನ್ನಿನ ಆಸ್ವತ್ರೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ ಬರುವ “ಬಿಟ್ಟಿ'ಯನ್ನು 
ಹೇಗೋ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹುಣಿಸಿದನು. ಆಗ ಮಹಾರಾಣಿಯು. ಆ ದಿನ ಭೋಜನಕೂಟದಲ್ಲಿ 
ಸರ್ ಎಡ್ಡರ್ಡ್ ಇದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಅವನನ್ನು ತನ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡಳು-ತನ್ನ ದೃ ಪ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ಅವನ ಅಂತಸ್ತು ಸೂಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅಂದಿನ ಗವ್ಜರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಲಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಬಿನ್ 
ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮ ಕಳುಹಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ. - ಆಂದರೆ 
ಮಹಾರಾಣಿಯು ಸೂಚಿಸಿದಾಗಲೂ ಲಾರ್ಡ್ ಸಾಹೇಬರು ಕರೀಮನಿಗೆ ಸಾಭಾರ ಸ್ವೀಕಾರ 
ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಆಕೆ ಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಈ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯನ್ನು ಆ ವರ್ಷದ (೧೮೯೫) 
ಹೊಸಪದವಿದಾನದ ಗೌರವ ಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅವನಿಗೆ '(೮೦177೩7107 ೦1 1೧೮ 176187 
₹170176' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಳು! 



ಫ್ರಾ - ರ್ಕ್ ಬತಗಳಷ್ತಾಗು 22 ನ್ನ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೬೧ 

ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಖಂಡ ಪುರಸ್ಕಾರವಿದರೂ ಅಬುಲ್ಲನ ವೈರಿಗಳ ಬಲ ಕುಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. 

ಮಹಾರಾಣಿಯ ಈ ಅನುಗ್ರಹ ಕಂಡು ಅವನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವನ ಅವಹೇಳನೆಯ ತಮ್ಮ 
ಕಾಯಕವನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಸದೊಂದು ಆಪಾದನೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆತ ಮುಸ್ಲಿಂ 

ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನ ಸರಕಾರೀ ರಹಸ್ಕಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತನಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಬೇಹುಗಾರನೆಂದು 

ಆಪಾದಿಸಿದರು. ಈ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಫಲಿಸಿತು. ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ಸ್ಟೇಟ್ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದನು. 

ಇನ್ನು ಗೌಪ್ಯದ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದೀತು ಎಂದು. 

ಇದು: ಮಹಾರಾಣಿಯ ಮೇಲೆಯೂ ಒಂದು ಶಂಕೆಯ ಛಾಯೆ. ಅವಳು. ಖಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ 

ಅಲ್ಲಗಳೆದಳು-ಅಂಥ ಯಾವ ಮಹತ್ವದ ರಾಜ ತಾಂತ್ರಿಕ ರಹಸ್ಯದ ಕಾಗದಪತ್ರವನ್ನೂ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ 

ಮುನ್ಶಿಯ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು. ಅಲ್ಲದೆ ಅಂಥ ಪತ್ರವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮರ್ಮವನ್ನು ಆತ 

ತಿಳಿಯಲೇ ಆರ. ಅವನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೊಂದು ದರಿದ್ರಗೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿದೆ! 

೧೮೯೭ರಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಣಿಯು ಫ್ರಾನ್ಷಿಗೆ ಭೆಟ್ಟಿ ಕೊಡುವವಳಿದ್ದಳು. ಆಗ ಆಕೆ ಅಬ್ದುಲ್ 

ಕರೀಮನನ್ನು ಸಂಗಡ ಒಯ್ಯಲಿದ್ದಳು. ಆದರೆ ಅವಮನೆಯ ಅವಳ ಎಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಪರಿವಾರ 

ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿತು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಹಾರಾಣಿಯ ಮುಖ್ಯ 

ಪರಿಚಾರಿಕೆ ಹ್ಕಾರಿಟ್ ಫಿಲಿಪ್ಸ್ ಎಂಬಾಕೆ ಯಜಮಾನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದಳು-ಆತ ಬಂದರೆ ಅವರಾರೂ 

ರಾಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ವಿಕೋರಿಯಾ ರಾಣಿಗೆ ಬಹ್ನೇತಿಸಿಟು, ಬಂದು. 
ಲು. ಇ . ದ್ರ ಓಜ] 

ಆಕೆ ಮುಂದೆ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ತೆಗೆದು ಬೀಸಿ ಒಗೆದುಬಿಟ್ಟಳು. 

ಆಗ ಲಾರ್ಡ್ ಸಾಲ್ಲಿ ಬರಿ ತನ್ನ ಇದ್ದಬದ್ದ ಚಾಲಾಕನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಮಹಾರಾಣಿಯ 

ಮನವೊಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು-ಫ್ರೆಂಚರು ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿಯ ಜನ. ಕರೀಮನನ್ನು ಜತೆಗೆ ಒಯ್ದರೆ 

ಅವರು ಅವಳನ್ನೂ ಆಕೆಯನ್ನೂ ಕೂಡಿಯೇ ಗೇಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ, 

ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೇ ಕುಂದು! ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಆತ ಬುದಿದ್ದೆ ಹೇಳಿದನು. 

ಕರೀಮನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಪರಿವಾರ ಪ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ 

ಆಕಸ್ಮಿಕ ದಿಗಿಲು-ಆತ ತಾನಾಗಿಯೇ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡ! ಜತೆಗೆ ತನ್ನ 

ಗೆಳೆಯ ರಫಿಯುದ್ದೀನ್ ಅಹಮ್ಮದನೆಂಬುದನ್ನೂ ತಂದಿದ್ದ. ಈ ರಫಿಯುದ್ದೀನನಿಗೆ 

ಮಹಾರಾಣಿಯಿಂದ ಲಾರ್ಡ್ ಸಾಲಿಸ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಸಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದ್ದ. ಈ ಅವಾಂತರ ಅಬ್ದುಲ್ 

ಕರೀಮನ ನಿಂದಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಬ್ಬವಾಯಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ಹೀಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ರಾಣಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ 

ಬಂದುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಶಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅವರು ಬೇಹುಗಾರರೇ ಇದ್ದಿರಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ 

ಅದು. ಪುಷ್ಟಿ ಆಯಿತು. ಈ ಬಗೆಗೆ ವಿಶೇಷ ತನಿಖೆಗೆ ಭಾರತ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತಂತಿ ಹೋದವು. 

ಅದರಿಂದ ಆರೋಪಗಳೇನೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಅಬ್ದುಲ್ಲನ ಹಗೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹಿಗ್ಗು. - 

ತಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಲಿಸಿ ಅವನ ಕುರಿತು ಕಲಂಕ-ಕುಶಂಕೆಗಳ ಕಾವಳ ಹಬ್ಬಲು 

ಅನುವಾಯಿತೆಂದು. 



೧೬೨ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸ ಒತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಇದರ ಪ್ರಶಿಕ್ರಿಯೆಯೆಂದರೆ ಮಹಾರಾಣಿಯು ೧೮೯೮ರ ಮೇ ೨೯ಕ್ಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ಸಾಲಿಸ್ಟರಿಗೆ 

ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿದಳು: “ಭಾರತದ ಭಾವೀವೈಸರಾಯನು ತನ್ನ ಕೆಲವು ಟೇಪಿನ 

ಸಿಬಂದಿ, ಸಂಕುಚಿತ ಬುದ್ಧಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ ಹಾಗೂ ಪರಿವಾರದವರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ 

ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಂತ 
ಬುದಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶೀಯರ ಭಾವನೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಿದೆ-ಎಂಬುದನ್ನು 

ತಾನೆ? ಕಿವಿಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಬೇಕು ಹೊರತು ನಮ್ಮ ಸಿವ್ಹಿಲ್ ಸರ್ವೀಸಿನ ಹಾಗೂ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ 

ಏಜಂಟರ ಉದ್ಧಟ ದುರಂಹಕಾರದ ಗ್ರಾಮ್ಯ ವೃತ್ತಿಯ ಹಾಗೂ ಉಪದ್ರವಕಾರಿಯಾದ 

ನಡೆನುಡಿಗಳಿಂದ ಒಯ್ಯಲ್ಪಡಬಾರದು-ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದಲೂ ಸೌಖ್ಯದಿಂದಲೂ 

ಸಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಜನತೆಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, 
ಅವರು ಸೋತ ಹಾಗೂ ಗೆಲ್ಲಲ್ಬಟ್ಟ ಜನವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಂಡುವಂತೆ ಅವರನ್ನು 

ತುಳಿದು ಮೆಟ್ಟದೆ ಅವರ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯು (ವೈಸರಾಯ) 
ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕಂಡದ್ದನ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು.'' 

ಮುಂಬರುವ ವೈಸರಾಯ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಾರ್ಡ್ ಕರುನ್ ಆಗಿದ್ದ. ಅವನ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದಿನ 

ಮಹಾರಾಣಿಯ ಈ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮನ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಪ್ಟಿತ್ತೆಂಬುದು ತ ಊಹೆಯ 

ತುತಾಗಿದೆ. 

೧೮೯೯ರಲ್ಲಿ ಕರೀಮ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿದನು. ಆಗ ಅವನಿಲ್ಲದೆ ತಾನು ಎಷ್ಟು 
ಅಸಹಾಯಳೆಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿಯು ಮರುಗಿದಳು. ಆದರೆ ಅರಮನೆಯ ಒಳಗೂ 
ಹೊರಗೂ ಇತರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆನಂದವೇ ಆಯಿತು. ಅವರ ಈ ಆನಂದದ ಕಲ್ಪ: 
ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ೧೯೦೦ ರಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಒಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದೆ. 
(ಆಗ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಮುನ್ಶಿ ತಿರುಗಿ 'ಇಂಗ್ಲಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ. ಪ) ವ್ರ ಮುನಿಯು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಗೈರು 
ಹಾಜರಿಯ ನಂತರ ಮತ್ತ ಮರಳಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವನನ್ನು ಪ್ಲೇಗು ಪಿಡುಗು 
ಏಕೆ ಎಳೆದೊಯು ಲಿಲ್ಲವೋ ನಾಕಾಣೆ. ಹಾಗೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಳಿತೇ 
ಆಗುತ್ತಿತ್ತು!'' 

ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿ ೧೯೦೧ರಲ್ಲಿನಿಧನ ಹೊಂದಿದಳು. ಆದರೆ ಅವಳು ಅಬ್ದುಲ್ 
ಕರೀಮನನು ಮರೆಯಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಶವಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಅವನ 
ಸ್ಥಾನವೇನೆಂಬುದ ನ್ನು ಅವಳು ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಳು. ಆದಾಗ್ಕೂ ನಂತರ ಅವನ: 
ವಿರೋ ಧಿಗಳು ಅವನ ಮೇಲೆ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದರು. ಆತ. ಕೂಡಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ 
ಬಂದನು-ಅದೊಂದೇ ಅವನಿಗೆ ಉಳಿದ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆತ ತನ್ನ ಉಳಿದ ಅಯುಷ್ಯವನ್ನು 
ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಳೆದನು. ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಾಲವಲ್ಲ. ಆತ ೪೬ನೇ ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗಲೇ 
ಆಕಾಲದಲ್ಲಿ ೧೯೦೯ರಲ್ಲಿ ಮಡಿದನು. 

ವ್ಹಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿಗೆ ತನ್ನ ಭಾರತದ ಮೂಕ ಪ್ರಜೆಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇದ್ದ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ 
ಅವಳ ರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಮುನ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀಮನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಅವಳ ಪ್ರೀತಿ 'ವಿಶ್ವಾಸಗಳೇ 
ಒಂದು ಜೀವಂತ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿತ್ತು. 

ಅಆ 

"ಉದಯವಾಣಿ' ಜುಲೈ, ೧೯೮೦ 
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ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಕಲಾವೈಭವ 

ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ನಾಟ್ಯ ಭೂಷಣ ಶ್ರೀ ಏಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ದ 
ಕಲಾವೈಭವ ನಾಟ್ಯ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರವಾರ, ಅವರ್ಸೆ, 

ಗೋಕರ್ಣಗಳ ಕ್ಯಾಂಪುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೊನ್ನಾವರದತ್ತ ಅವರ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗಿದೆ. 

ವಿಜಯಯಾತ್ರೆ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇವರದು ಒಂದು ಗಡಿ ಆಕ್ರಮಣದಂಥ ದಂಡಯಾತ್ರೆ 

ಅಲ್ಲ. ನಾಟಕ ನೋಡಿದ (ಅರ್ಥಾತ್ ಫ್ರೀಪಾಸಿಲ್ಲದೆ ರೋಖು ಹಣ ತೆತ್ತು.-ಏಕೆಂದರೆ ಬೇರೆ 

ಯಾವ ಕಂಪನಿಗಿಂತ ಈ ಕಂಪನಿಯವರು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಪಾಸು ಹಂಚುವದು ಹೆಚ್ಚು. 

ಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪನವರಿಗೆ ಇರುವಷ್ಟು ನಿಕಟಮಿತ್ರ ಪರಿವಾರ, ಪ್ರಶಂಸಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತರ ಪರಿವಾರ ಬೇರೆ 

ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಮಾಲಕರಿಗೂ ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಿರುವದಿಲ್ಲ!) ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೂ ತಮ 
ಡಾ ಇ ಣಾ ಟ್ ಅ್ರ 

ಯಾತ್ರೆ ದಂಡದ್ದೆನಿಸುವದಿಲ್ಲ. 

ಮರಾಠಿಗರಿಗೂ ಮೋಹ 

ಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕವೂ ವಿಜಯಶಾಲಿ. ಅದರ ಕಲಾ ಮೂಲ್ಕ ಸದಾ 

ಯಶಸ್ವಿ. ಇವರ ಕಲಾ ವೈಭವದ ಅನೇಕ ವೈಶಿಷ್ಟ ್ ಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದರೆ, ಕನ್ನಡ-ಮರಾಠಿ ಉಭಯ 

ಪ್ರೇಕ್ಷಕವೃಂದವೂ ಇವರ ನಾಟ್ಕ, ಸಂಗೀತ, ಕಲಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗಳಿಗೆ ಮುಗ್ಧರಾಗುವವರೇ. ಧಾರವಾಡ, 

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆಯಂಥ ಒಳನಾಡಿನ ಕನ್ನಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ, 

ಸಾಂಗಲಿ ಇಚಲಕರಂಜಿ ಮುಂತಾದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಮರಾಠೀ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀ ಏಣಗಿಯವರ 

ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಜನ “ಬಾಳಪ್ಪ!'' ಎಂದು ಹರಸುವವರೇ! 

ಕಳೆದ ವರುಷ ಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪನವರು ಮುಂಬಯಿಗೆ ಹೋಗಿ (ಆಮಂತ್ರಿತರಾಗಿ) ೫-೬ 

ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ನಾಟಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಮಾಂತಕದಲ್ಲಿಯೂ 

ಜನಸ್ತೋಮವನ್ನು ಮರುಳುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಇವರು ಆಡಿ ಬಂದರು. 

ದೀನಾನಾಥರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ 

ತೀರ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಂಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಾಟಕ ನೋಡಲು 

ಬಂದ ಅಂದಿನ ಮರಾಠೀ ರಂಗಭೂಮಿಯ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಟ, ಲತಾ ಮಂಗೇಶಕರರ ತಂದೆ, 

ದಿವಂಗತ ಮಾಸ್ತರ್ ದೀನಾನಾಥರು ಎದ್ದು ನಿಂತು "ವಾಹವಾ!' ಎಂದು ತಲೆ ತೂಗಿಸಿದ್ದರು. 

ಕೂಡಲೇ ಒಳಗೆ ರಂಗಪಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ ಒಂದೆರಡು ಗತ್ತು ಗುಟ್ಟು 

ಬಾಳಪ್ಪನವರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದರು. ಕೂಡಲೆ ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳಪ್ಪನವರು 

ದೀನಾನಾಥರನ್ನೇ ಅನುಕರಿಸಿ ಅವರದೇ ಉದ್ದಾಮ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ 

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾ ತಪಸ್ವಿಯು ಈ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಷ್ಯೋತ್ತಮನನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರು. 

ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿಗೆ ೨-೩ ತಪಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಶ್ರೀ ಏಣಗಿಯವರ ಕಲಾ ತಪಸ್ಸು ತೇಜಸ್ಸಿನ 
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ಪರಮ ಸಿದಿಯಿಂದ ಅಚಳಿಯದೆ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. 
ಗತ 

ನಿಜವಾ ಸಿದ್ಧಿ 

ವಾಗ್ಮಿತೆ ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ತಿಳಿದು ಅಭಿನಯಿಸುವ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಹಿತ ಮಿತವಾದ ಸಂಯಮ, 

ಸುಸಂಸ್ಕೃತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ-ಇವು ಯಾವದಕ್ಕೂ ಈ ದೀರ್ಫಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕುಂದೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. 

ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಕಲಾ ಬಳಗ 

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಶೋಭೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಳಪ್ಪನವ 

ಸಮಯಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಮರೆಯದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಾಸ್ಯ ನಟರಾಗಿ ಪುರುಷ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ 

ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಶಾಲೀನತೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಗೂ 

ಒಂದು "ಕಂಕಣ' ಹೆಚ್ಚೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ದಂಪತಿಯನ್ನು ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ನೆಚ್ಚಿ 

ಇವರ ರಂಗದ ಕಲೆ ಏರಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ದಾಂಪತ್ಯ ಶ್ರೀ ಶಂಕರೇ ಗೌಡ ಹೀರಾಬಾಯಿಯವರದು. 

ಅದೇ ಬಗೆಯ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಸಹಕಾರಿ ನಟರು ಶ್ರೀ ಗುರುಸಿದ್ದಯ್ಯ, ಸಿರ್ಸಿಕರ ಮತ್ತು ರಂಗಯ್ಯನವರು, 

ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳಪ್ಪನವರಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭುಜಗಳಂತೆ ಈ ನಾಲ್ವರು ಕಲಾ 

ಬಂಧುಗಳು ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರ ಕಲಾ ವೈಭವವನ್ನು ಅಸ್ಪಲಿತವಾಗಿ ಉಜ್ಜಲವಾಗಿ 

ಮೆರೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಂಕರೇ ಗೌಡರ “ಮಾವ' (ಬೊಗಸವಾಡಿಯ ಇನಾಂದಾರ ಸರಕಾರ!) 

ಥ್ಯಾಕರೇ ಸಾಹೇಬ, ಗುರು ಸಿದ್ದಯ್ಯನವರ ಬಿಜ್ಜಳ ಭೂಪ, ಮಯೂರ ಧ್ವಜ, "ಪಠಾಣ', 

"ಡಾಕ್ಟರ', ಗಂಗಯ್ಯನವರ "ಹರಳಯ್ಯ', ರಾಮೆಗೌಡ ಇತರ ಗಾಯನ ಪ್ರಧಾನ ನಾಯಕ 

ಭೂಮಿಕೆಗಳು, ಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪನವರ "ವಿಷ್ಣುಪಂತ', “ಚನ್ನೆಗೌಡ' "ಗೋರಾಕುಂಬಾರ', ಯಾವುದೇ 

ನಂಬಿಗಸ್ತ ಆಳಿನ ವಿನೋದೀ ಪಾತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಷ್ಟು ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾಗುವವು. 

ಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಕಲಾ ವೈಭವದ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು. ಇದು ಅವರ 

ದಿಗ್ಬರ್ಶನದಲ್ಲಿ ರಂಗ ಸಜ್ಜಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಬಣ್ಣಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತೀರ ಅಲ್ಪವೆನಿಸುವ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಯಥಾರ್ಥತೆಯನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕತೆಯನ್ನೂ ಒಡ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಥ "ಸುವಿಹಿತ' ಪ್ರಯೋಗ 

ನಾನು ಬೇರೆ ಕನ್ನಡ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ. 

ಹಿಂದಿನ ಇಂದಿನ ರಂಗಭೂಮಿ 

ಕನ್ನಡ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಹಾರಾಡಿ ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯತೆಯ ಒಂದು ಯುಗವನ್ನು 

ನಿರ್ಮಿಸಿದರು. ಭವ್ಯ ದಿವ್ಯ ದೃಶ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಗುಬ್ಬಿ ವೀರಣ್ಣರಾದರೆ, ಉತ್ತಮ, ವರ್ಚಸ್ಟಿಯಾದ 
ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಗರುಡ ಸದಾಶಿವರಾಯರು ಹೆಸರಾದರು. ಅನಂತರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂದಗಲ್ 
ಯುಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರಾಸಾನುಪ್ರಾಸದ ಕೃತ್ರಿಮ ವಾಗಾಡಂಬರದಿಂದ ದವಡೆ ಕೀಳುವ 
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ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ಭೂತ ರಕ್ತರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಂಗಕನ್ನೆಯೊಡನೆ ಕುಣಿದಾಡಹತಿತು. ಆ 
ನಂತರ ಇಂದು ನಮ್ಮ ರಂಗವನ್ನು ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯನವರ ನೆರಳು ಆಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ಯಾವ 
ಸಂದರ್ಭವೇ ಇರಲಿ, . ನಾಟಕವೇ ಇರಲಿ, ಮಿಕ್ಕ ಕಥಾ ನಿರ್ವಹಣೆ (೩೦೦೧) ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ 
ಚುರುಕು ನಾಲಿಗೆಯ ನಟ ಸರಕಾರವನ್ನೊ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನೆ ದ್ನ ಗಡಿಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ 
ಹಿಡಿದು ಪಾನಪ್ರತಿಬಂಧದವರೆಗೂ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದಶಾವತಾರದವರೆಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 
ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರದೀರ್ಫವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತ ಮಂದಿಯ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತ ನಿಲ್ಲುವದು 
ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಗೀರಿ ಹೀರಣ್ಣಯ್ಯನವರ 

ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾಪಿಗಳನ್ನು ರಂಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಹತ್ತಿವೆ. 

ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಹಾಸ್ಯ, ಉತ್ತಾನ ಶೃಂಗಾರ ಇವುಗಳ ಯಥೇಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನೇ ಸೀನೇಮಾ 

ಸಂಗೀತದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಿಸಿ ರಸಿಕರಿಗೆ ಉಣ ಬಡಿಸುವದೇ ಇಂದಿನ ರಂಗಭೂಮಿಯ 

ಕಂಗೇಡಾಗಿದೆ. 

ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಸಮನ್ವಯ 

ಇಂದು ನಾಟಕ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುವದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಹಾಸ್ಯ ನಟನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶೃಂಗಾರಿಕ ನಟಿಯಿಂದ 

ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಸೀನು ರಂಗದ ಥಕಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಕಲಾ 

ವೈಭವದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಹಿತಮಿತವಾಗಿ ಸಮನ್ವಯಗೊಂಡಿದೆ. 

ಉತ್ತಮ ನಾಟಕದ ಲಕ್ಷಣವೇನು? ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವದೇ ಒಬ್ಬ ನಟನದೇ 

ನೆನಪು ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ಉಳಿಯದೆ ಎಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮನ_ಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸಿ ಇರಬೇಕು. 
ಅದೇ ನಾಟಕ ಪ್ರಯೋಗ ಉತ್ತಮವು. 

ಈ ಉತ್ತಮತೆ ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಕಲಾ ವೈಭವದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ. ಪೌರಾಣಿಕ, ಗ್ರಾಮೀಣ, 

ಆಧುನಿಕ, ಯಾವದೇ ಕಾಲಮಾನದ ಯಥಾತಥ್ಯವಾದ ಆವರಣ ವಾತಾವರಣ ಅವರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ 

ತಪ್ಪದೆ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಾವೀನ್ಶ್ಯ ನೈಪುಣ್ಯಗಳ ಹದವಾದ ಮಿಶ್ರಣ ಅವರ, ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿದೆ. 

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ತಿರುಗುವ ರಂಗ ಮಂಚವನ್ನು ಅವರೇ ಪ್ರಥಮತಃ ತಂದರು. 

ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣದಂಥ ರಾಜಕೀಯ ವಿಷಯದ ನಾಟಕ ಅವರೇ ಮೊದಲು ಆಡಿಸಿದರು. 

ಬಾಳಪ್ಪನವರಷ್ಟು ಸಮಕಾಲೀನ ಪ್ರಜ್ಞೆಇತರ ಕಂಪನಿ ಮಾಲಕರಲ್ಲಿ ವಿರಳ. ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ರಂಗದಲ್ಲಿ 

೧೦-೧೫ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಹೊಂದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು. ಸಿನೇಮಾ-ತಂತ್ರಕ್ಕೆ 

ನಾಟಕವನ್ನು ಒಡ್ಡಿ ಅದನ್ನು ಕೃತ್ರಿಮ ಅಂದಗೇಡಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. "ಜಗಜ್ಯೋತಿ 

ಬಸವೇಶ್ವರ'ದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಜನಸ್ತೋಮ (1100) ದ ದೃಶ್ಶ್ಯ ನೋಡಬೇಕು-ಬಸವಣ್ಣ 

ಕಲ್ಯಾಣ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಾಗ! 



೧೬೬ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಸಮರ್ಥ ದಿಗರ್ಶಕ 

ಯಾವ ನಾಟಕವೇ ಇರಲಿ, ಪಾತ್ರವೇ ಇರಲಿ, ದೃಶ್ಯವೇ ಇರಲಿ ಅವರ ಔಚಿ ತ್ರ ಔನತಗಳನು 
ಶಿ 

ಕೆಡಿಸದಂತೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಇಡಿಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ "ನಾಟ್ಯ ಭೂಷಣ'ವಾದ ಪ್ರತಿ ಭೆಯ ದಿಟ 

ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಒತ್ತುವ ಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪನವರ ದಿಗ್ಬರ್ಶನ ಕನ್ನಡ ಸ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವದ 

ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೋಭೆ. 

' ಗ್ನು 

( 

ತನ್ನ ನಾಟಕಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ 5886೩ ಜನಾನುರಂಜನೆಗಾಗಿ ಅಗ್ಗದ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ 

ಅವರು ತಗ್ಗಿಸದೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ವರಮಾನವನ್ನೂ ಬಾಳಪ್ಪನವರು ಕುಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದುಂಟು. 

ಇಂದು ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕೆಡಮಿಯ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ, ಘಟಪ್ರಭಾದ ಆರೋಗ್ಯ 

ಕೇಂದ್ರದ ಡೈರೆಕ್ಟರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವರು ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ 

ಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪನವರ ಬಾಳಿನ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ ಅವರ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ, 

ನಾಟ್ಯ ಕಲೆಯ ಸೇವೆಗೆ. 

ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ 

ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಾರಸಿಕ ಜನತೆಯ ಬಗೆಗೆ ಶ್ರೀ ಬಾಳಪ್ಪನವರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ವಿಶ್ವಾ ಶ್ವಾಸ. 

ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಎರಡು ಬಗೆಯದೆ ಅವರು ಸಪತ್ನೀಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ನಾಟ್ಯ ಸೇವೆಯ ಸಾ 

ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡೋಣ. 

ಧಿ 

"ಜನಸೇವಕ' ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೫, ೧೯೭೦ 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೬೭ 

ಮಹರ್ಷಿ ದೆ ಶವರಾತರಿಗೆ ಮನೆಯ ಮುಜುರೆ 

ಮಹರ್ಷಿ ದೈವರಾತಶರ್ಮರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಘನ ಸರಕಾರವು ತಿಂಗಳಿಗೆ 

೨೫೦ ರೂಪಾಯಿಯ ಗೌರವಧನವನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾಡಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೂ ಒಂದು ಅಗ್ಗಳಿಕೆಯ ಭೂಷಣಾಸ್ಪದ ಸಂಗತಿಯು. 
ಇ () 

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬೇಂದ್ರೆಯವರಿಗೆ, ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾ! ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ೫೦೦ ರೂಪಾಯಿಯ 

ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಕವಿಭೂಷಣ ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮರಿಗೆ ೨೫೦ ರೂ. ಯಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ 

ಮಾಸಿಕ ಮಾನಧನವನ್ನು ಆಶ್ವಾನಿಸಿದೆ. ಇಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಾ ಪುರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಮೈಸೂರು 

ಸರಕಾರವು ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಗೌರವಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಬೇಕು. 

ಇದುವರೆಗಿನ ಅಸಡ್ಡೆ 

ಏಕೆಂದರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಕಾರವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ೪-೫ ವೇದ ಪಾರಾಯಣರಿಗೆ ಪರಂಪರಾಗತ 

ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಮತ್ತು ಸಹಸ್ರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸುವ 

ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಹಾಗೂ ವೇದ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗೆಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ ಸ್ತುತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರಭಾವವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕ ಸತ್ತೆಯನ್ನು 

ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಮೈಸೂರು ಸರಕಾರವು ಈ ವರೆಗೆ ಒಂದು ಸತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ 

ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಇಲ್ಲ. 

ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಭಿನಂದನೆ 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ಲೌಕಿಕ ಕವಿಗಳ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೀಣರ ಸಂಗಡ ಮಹರ್ಷಿ 
ದೈವರಾತರಂಥ ಆಧುನಿಕ ವೇದ ಪುರುಷರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರವು ಗೌರವಿಸಲು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದು 

ಅಪರೂಪಕ್ಕಾದರೂ ಅನುರೂಪವಾದ ಗುಣಜ್ಞತೆಯನ್ನೂ ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗೀರ್ವಾಣ ಭಾರತಿಗೆ 

ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಒಂದು ಧನ್ಯತೆಯ ಸಂಗತಿಯೇ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೂ 
ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಅರ್ಥಸಚಿವ ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆಯವರನ್ನೂ ನಾವು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. 

ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಭೂಷಣಪ್ರಾಯ 

ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹತ್ವದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನೀಯವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 

ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿ ದೈವರಾತರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಜೋಗದ 

ಜಲಪಾತ, ಸರ್ ನಾರಾಯಣ ಚಂದಾವರಕರ ಇವೆರಡು ಘಟನೆಗಳ ನಂತರದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಸಂಗತಿ ಮಹರ್ಷಿ ದೈವರಾತರೇ ಅಂದರೇ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಗೋಕರ್ಣ 

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾದ ಸಂಗತಿ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಗೋಕರ್ಣದ 

ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ ಅರ್ಧ ಶತಮಾನದಿಂದಲೂ ನೆಲೆಸಿದ ಪೂಜ್ಯ 

ದೈವರಾತರೇ ಸರಿ. 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 
ಆ ೧೬೮ 

ವಕ್ತಿಗಿಂತ ವಕ್ತಿತ್ನ ದೊಡ್ಡದು [ಸ್ರತ ಸ 

ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ದೊಡ್ಡದು. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರಾಚೀನ 

ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಶಿಷ್ಕರಿಗೆ ಆದೇಶವಿತ್ತಿದ್ದರು-“ಯಾನಿ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಸುಚರಿತಾನಿ ತಾನಿ ಸೇವಿತವ್ಕಾನಿ” 

ಎಂದು. ನಮ್ಮ ದೈವರಾತರ ಸುಚರಿತವೆಂದರೆ ಅವರ ಅಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನೆ. ಅವರು 

ನಡೆದಾಡುವ ನುಡಿದಾಡುವ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪತಿಗಳೆನ್ನಬಹುದು. ಅಗಸ್ತಿಯು ಸಮುದ್ರವನ್ನೇ ಕುಡಿದಂತೆ 

ದೈವರಾತರು ಸಕಲ ವೇದರಾಶಿಯನ್ನು ಆಪೋಷನಗೈದಿರುವರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲೆಂದರೆ, ಅಕ್ಷರಶಃ 

ಈ ಮಹಾನುಭಾವರು ಮಹರ್ಷಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರು. 

ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ನಾವು ಯಾವ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ಮಹರ್ಷಿ ಎಂದು ಕರೆಯಶತ್ತಿದ್ದೇವೆ! 

ಮಹರ್ಷಿ ಕರ್ವೇ, ಮಹರ್ಷಿ ದೇವೇಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ (ಮಹರ್ಷಿ ಬಾಬೂರಾವ್ ಪೇಂಟರ್ 

ಕೂಡ!) ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ "“ಖುಚೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದಾತನೆ ಖುಷಿ. ಖಷಿಯು 
ಮಂತ್ರದ್ರಷ್ಟಾರನು. ವೇದ ಸೃಷ್ಟಾರನು. 

ದೈವರಾತರು ಇದೇ ಈರ್ಷ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳು. ವೇದ ಕಾಲದ ನಂತರ ಈ ೨೦ನೆಯ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಾಮದೇವ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರಂತೆ ನಮ್ಮ ದೈವರಾತರಿಗೆ 

ಮಂತ್ರೋದಯವಾಯಿತು. ಅವರ ೨೫ನೆಯ ವರ್ಷದ ಹರಯದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಕಂಠ ವಾಸಿಷ್ಠ ಗಣಪತಿ 

ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುನಶ್ಚರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ದೈವರಾತರಿಗೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ 

ಮಂತ್ರದರ್ಶನವಾಯಿತು. ೧೮ ದಿನ ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಆ ಉನ್ಮನಾವಸ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ 

ವೈದಿಕ ಛಂದೋವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೊರಟವು. ಆ ನೂರುಗಟ್ಟಲೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ 

ಶಿಷ್ಯನು ಸಮಾಧಿಸ್ಥನಾಗಿ ಅರಹುವದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವರ ಗುರುಗಳೇ ಅವನ್ನು ಬರೆದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟ, ಅರ್ಧಮರ್ಧವಾದ ನೂರಾರು ಮಂತ್ರಪಾದಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿಬ ಸುಮಾರು 

೪೦೦ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ವಾಶಿಷ್ಠ ಮುನಿಗಳೇ ಅವುಗಳಿಗೆ “ಅನ್ವಯಭಾಷ್ಯ''ವನ್ನು 
ಬರೆದರು! 

ಬೃಹದ್ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತು 

ಅದುವೆ “ಛಂದೋದರ್ಶನ.” ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮಾನ್ಕ ಶ್ರೀ ದಿವಾಕರ ರಂಗರಾಯರು ಭಾರತೀಯ 
ವಿದ್ಯಾಭವನ ಪ್ರಕಾಶನದ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಘತಲಾಲರ ಉದಾರದಾನದ ಫಲವಾಗಿ ಈ 

ಬ್ರಹದ್ಧ ಕ3್ಸ೦ಥವನ್ನು ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಚ್ಚು ಹಾಕಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 

“ಆಮ್ನಾಯಾ ಧನ್ಯತ್ರ ನೂತನೋಯಂ ಛಂದಸಾಂ ಅವತಾರಃ” ಎಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಕುರಿತು 
ಬ್ರಹ್ಮದೇವನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವರಕವಿ ಭವಭೂತಿಯು ಹಾಕಿದ ಉದ್ಗಾರವು ಮಹರ್ಷಿ ದೈವರಾತರಿಗೇ 
ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವರ "ಛಂದೋದರ್ಶನ'ದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಮ್ನಾಯ 
(ವೇದ)ವೇ ಅವತಾರ ಹೊಂದಿದಂತಿದೆ! 



ಗೌರೀಶ್ `ಕಾಯ್ದಿಣಿ: ಸಮಗ ಸಾಹಿತ: ಸಂಘಟ- ಕ್ಯ ಸ ಸಿಲಿಲುತ್ಯ್ತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೬೯ 

ಕ್ಯ ನ ವೇದ ಆಹೆ”-ಅಂದರು ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯ್ಮಾಯ ದತ್ತೋಪಂತ ಪೋತದಾರರು 
ಪ ಚ ಓದಿ. ಅದೇ ಅಭಿಪಾಯವು ಪೂಜ್ಯ ವಿನೋಬಾಜಿಯವರದೂ ಆಯಿತು. 

ಒಬ್ಬ ಜರ್ಮನ್ ಪಂಡಿತರೂ ಈ ಮ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಇವು ವೀಡ ಯಕ್ಕುಗಳಂತೆಯೇ 

೨ಲಿಕವಾಗಿವೆಯೆಂದರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂ ೦ಸ್ಕೃತ ಅಕೆಡಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕೆಡಮಿಗಳು 
ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಈ “ಛಂದೋದರ್ಶನ''ವ  ಪುರಸ್ಕರಿ ರಿಸಬೇಕು; ದೈವರಾತರನ್ನು ಸ ಸತ್ಕರಿಸಬೇಕು! 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗುಣಗೌರವವೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಆಗುವದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ 
ಆಗುವದಿಲ್ಲ! 

1 

ಬಹುಭಾಷಾ ಪಂಡಿತೋತ್ತಮರು 

ದೈವರಾತರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾ ಸನಿಷ್ಠರು. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ 

ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬ ಲರು. ಮೊನ್ನೆತಾನೆ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ದಿವಂಗತ ಲಾಲ 

ಬಹಾದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸ್ಮಾರಕ ವಿದ್ಯಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿಸ ೦ವಾದವನ್ನು 
ಲ್ರ 

ಉದಾಟಿಸಿದರಲ್ಪದೆ ಮು ಮೂರು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ವೇದ-ವಿಷಯಕವಾಗಿ! 

ನಿರಾಡಂಬರ ನಡತೆ, ನಿರಂತರ ಸಂಚಾರ, ನಿರಲಸವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕ 

ಲೇಖನ ಭಾಷಣ. ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರಣ್ಯಕಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂಕುಶವಾದ ವ್ಯಾಸಂಗ. 

ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭ ಭವನ, ನೇಪಾಳ ನರೇಶರ ಪ್ರಾಸಾದಗಳಿಂದ ಬನಾರಸ, ಮದರಾಸ ಆಫ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳವರೆಗೂ ನಿರಾತಂಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ-ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿ ಹೆಗಲಿಗೊಂದು 

ಜೋಳಿಗೆ, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಬೀಸಣಿಗೆ, ಮೈಮುಚ್ಚಲು ಒಂದು ಶಾಲು, ಕಂಚಿನ ಕಂಠ, ಆಶುಭಾಷಣ 

ಪಟುತ್ವ, ಬಹುಭಾಷಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಸಯತ್ನಾ ಒಡೆದೆದ್ದು ಕಂಡರೂ ಹತ್ತಿರ ಬಂದವರನ್ನು 

ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ದೈವರಾತರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳಾದರೂ ಊರಿನ ಬ್ರಹ್ಮವೃಂದಕ್ಕೆ 

ಆಶ್ರಮದ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟರು! 

ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿವಂತರು 

ಸಪ್ತಮರ್ಯಾದಾ, ವಾಕ್ಸುಧಾ, ಕೃಷ್ಣಯಜುರ್ವೇದ ಸಂಹಿತಾ-ವಿಶ್ವಚಕ್ರ-ಇತ್ಯಾದಿ ಹಲವಾರು 

ಹಸ್ತಲಿಖಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇನ್ನೂ ಅವರ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆ. ೭೫ ಚಟ | ತಪೋವೃ ದರ 

ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಕಾರ್ಯೋತ್ಸಾಹ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಕುಗ್ಗಿಲ್ಲ ಇವರ ಕಠೋರ ನಿಯಮ- -ನಿಷ್ಠೆಗಳನ್ನು 

ತಾಳದೆ ವಟುಗಳು ಬಾರದೆ ಇವರ ಗುರುಕುಲ ಯೋಗಾಶ್ರಮವು ಕೇವಲ ಗುರುಗಳ ಆಶ್ರಮವಾಗಿ 

ಉಳಿಯಿತು! 3% ಕಾರ ಅವೈದಿಕ "ಈಂ' ಕಾರವೇ ಮೂಲ ವೈದಿಕವೆಂದು ಸಾರುವ ಈ ಮಹರ್ಷಿಗಳ 

ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅವರ "ಸಪ್ತಮರ್ಯಾದಾ' ಗ್ರಂಥವು ನಿರೂಪಿಸಿದೆ. ಗೊಡ್ಡು ವೈದಿಕರ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ 

ಹೇಗೋ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೋಟರಿ ಕ್ಷಬ್ಬಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಯೂ 

ದೈವರಾತರು ಸಹಜವಾಗಿ : ನಲಿಯುತ್ತಾರೆ. 



೧೭೦ 
ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಮಗಳು 

ಇಂಥ ಅವಿಸ್ಮ ರಣೀಯ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಸ ಸರಕಾರ ಅವರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಆದರೂ 

ಇಷ್ಟಾದರೂ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿತಲ್ಲ! [ 

ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರೂ ಅದು ಭಾರತದ್ದು- -ಲೋಕದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ 

ಮಹರ್ಷಿ ದೈವರಾತರು ಗೋಕರ್ಣದವರು, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಆವರೂ ಉತ್ತುಂಗ 

ವೇದಮೂರ್ತಿಗಳು, -ಅಖಿಲ ವೈದಿಕ ವೇದಾಭಿಮಾನಿ ಸ ಸಂಸ್ಕೃತ-ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ವಿಶ್ವಕ್ಕೇ ಒಪ್ಪಿದವರು 

ಒಪ್ಪವವರು. ಅವರಿಗೆ ಅವರ 'ಅಕ್ಷುಣ್ಣ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ದಿಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. 
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ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೭೬೧ 

ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ಗುಂಡನ ಕಥೆ 

ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಜನತೆಯ ಆಂದೋಲನ ಭುಗಿಲೆದ್ದಾಗ ಅದರ ಜ್ವಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 
ತಮ್ಮ ರೊಟ್ಟ ಸುಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವ ವರೂ, ಚ ಬೇಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರೂ, ಅದರ ಕೊಳ್ಳಿಯಿಂದ 

ತಮಗೆ ಆಗದವರ ಮನೆಮಾರಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಇಕ್ಕುವವರೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 

ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ತರಗೆಲೆಯೂ ಗರುಡನಂತೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಏರಿ ಹಾರಾಡುವ ಕ್ಷುಲ್ಲಕರೂ 
ಈ ಚಳವಳಿಯ ಲಾಭ ಪಡೆದು ಮಂದಿಯ ಹೆಗಲೇರಿ ಬೆನ್ನೇರಿ. ತಲೆಮೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ್ರವವರೂ 

ಇರುತಾರೆ. 

ಇದಕ್ಕೂ ಬೇರೆಯಾದ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಕದೀಮರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಸಮ ಸಾಹಸ 

ಅಪ್ರತಿಮ ಧುರೀಣತ್ವ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುಣಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಿ ೀಯ ಅಥವಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ 

ಚಳುವಳಿಯ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೀಮ ತ್ಕಾಗವನ್ನೂ 

ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಾಹ ಉರಿದೇಳುತ್ತದೆ. ಆರಂಭದ ಆದರ್ಶವಾದ 

ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಧೂರ್ತತನ ಮುಂದೆ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಮುಂದಾಗಿ ತ್ಯಾಗಭಾವನೆ ತಗ್ಗಿ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಆಂದೋಲನದ ಲಾಭ 

ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಬಲಿಯುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷಃ ವಿದ್ವಂಸಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ಇಂಥ 

ಒಬ್ಬ ಮುಖಂಡ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಿಳಿದು ಡಕಾಯತಿಗಳ "ದಾದಾ' ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ. 

ಯಶಗಳಿಕೆಗೆ ನಾನಾ ನಾಟಕ 

ಇಂಥವರಲ್ಲಿಯೂ ಎರಡು ಮಾದರಿ. ಒಂದು, ಪ್ರಕಟವಾಗಿಯೇ ಪುಂಡಾಳಾಗಿ 

ಸಮಾಜಬಾಹಿರನಾಗಿ ಕಳ್ಳರ ಕೂಟದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಉಪದ್ರವ ಮಾಡುವದು. ಇನ್ನೊಂದು 

ಇಂಥ ತುಡುಗು ಲೂಟಿ ಡಕಾಯತಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಗುಪ್ತನಾಗಿ. ನಡೆಯಿಸಿ, ಅಂಥ ಗುಂಡ 

ಪುಂಡರ ತಂಡವನ್ನು ಸಾಕಿ ಅವರಿಂದ ದುರ್ಲಾಭ ಪಡೆದು ದೂರ ನಿಂತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ 

ರಾಜಕೀಯ ಮುಂದಾಳೆಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಟಿಸಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಲು ಹೆಣಗುವದು. 

ಈ ಎರಡನೆಯ ಮಾದರಿಯವನು ಅನಂತ ಸಿಂಗ, ಮೊನ್ನೆ ಕಲಕತ್ತೆಯ ಪೋಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ 

ಪುಂಡರ ಪುಢಾರಿ. ಈತ ಹಿಂದೊಮೆ ಒ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರ ಮುಂದಾಳು. ೩೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಚಿತಗಾಂಗ್ 

ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಸಿ. ಇವನ ಸಾಹಸದ ದಂತಕತೆಗಳು 

ಮನೆಮಾತಾದವು. ಮುಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪಾ ಥ್ಯಫಿನ ಮುಂದುವರಿದನು. ನಡುಗಾಲ, 

ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲದ ಜೌರಂಗಿ ಮತದಾರ ಸಂಘದಿಂದ ಸಂಯುಕ್ತರಂಗದ 

ಹುರಿಯಾಳಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಾರ್ಥ ಶಂಕರೇರೇ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಸೋತನು. (ರೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 

ಹುರಿಯಾಳಾಗಿದ್ದವರು.) ಇದು ಅನಂತ ಸಿಂಗನ ಒಂದು ಮುಖ. 



೧೭೨ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಭಯಾನಕ. ೧೯೬ ೮ರ-ಜ ಜುಲೈದಿಂದ " ೯ರ ಡಿಸೆಂಬರದ ತನಕ ಈ 

ಕದೀವಮ ತನ ಪುಂಡ- ಗುಂಡರ ತಂಡದ ವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸಶಸ ದರೋಡೆಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಿಸಿದನು. ಒಟ್ಟು ೧೧ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಸಿದನು. 

ಅರೆಬರೆ ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರ ಪ್ರಣಾಲಿಯ ಮಾತಿನ ಮಂಟಪ ಕಟ್ಟಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ 

ನವಯುವಕರನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಮರುಳು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ದರೋಡೆಗಾರಿಕೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು 

ಹೂಡುವದು ಈ ಅನಂತ ಸಿಂಗನ ಹೊಂಚಾಗಿತ್ತು. ಅವನನ್ನು ಅವನ ತಂಡದವರು ತ್ 

ಅಂದರೆ ಬಂಗಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಭೇದ್ಕ್ಯನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಾಗ ಫಜೀತಿ 

೯೬೮ರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಡಕಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ೩.೯೭ ಲಕ್ಷ ರೂ; 

ನ್ಯಾಶನಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಂಡ್ಲೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಹೊಸ ಅಲಿಪುರ ಶಾಖೆ)ದಿಂದ ೧.೫೬ ಲಕ್ಷ; ಅದೇ 

ಹ ಅದೇ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ೧.೧೨ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೀ ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಸ್ಪೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಶಾಖೆಯಿಂದ ೪.೬೨ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದರೋಡೆ ಹಾಕಿ ದೋಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು 

ಅನಂತ ಸಿಂಗನ ತಂಡದವರು. ಕೊನೆಯ ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾವುಲುಗಾರ ಸತ್ತು ೫ ಮಂದಿ 

ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರು-ಈ ಕೊಳ್ಳೆಗಾರರು ಗುಂಡುಹಾರಿಸಿದ್ದರಿಂದ. 

ಇದಾದ ನಂತರ ೧೯೬೮ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿಪರೀತ ದುಡುಕಿ ಹಗಲ 

ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಅದರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದರು. ಈ ಮೊದಲು. ಈ ತಂಡದ ೯ ಕಳ್ಳರು 

ಪೋಲೀಸರ ಕೈಗೆ ಬಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ೭೦,೦೦೦ ರೂ. ತಿರುಗಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ತಂಡದ 

ದರೋಡೆಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರಸಜ್ಜು ಸಾಧನ ಸಂಪತ್ತು: ಒಂದು ಗನ್ನು, ತುಬಾಕಿಗಳ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳು, 

ಎರಡು ಟ್ರಕ್ಕುಗಳು ಎರಡು ಖಾಸಗೀ ಕಾರುಗಳು, ಒಂದು ಸ್ಪೆಶಲ್ ೮ - ಇವಿಷ್ಟು ಇವರ ಸಾಧನ 

ಸಲಕರಣೆಗಳು; ಪೋಲೀಸರು ಇವನ್ನೂ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಅಡಗಿದ್ದ ಸ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಹತ್ವದ ಕಾಗದಪತ್ರಗಳು ಮುಂದಿನ ದರೋಡೆಗಳ ಯೋಜನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳೂ ಸಿಕ್ಕವು... 
ಮುಖವಾಡ ರಾಜಕೀಯದ್ದು 

ಈ ಅನಂತ. ಸಿಂಗ ಪೋಲೀಸರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು ೧೯೫.೨-೫೩ರಲ್ಲಿಯೇ. ೧೯೫೪ರಲ್ಲಿ 

ಇವರ .: ತಂಡದ .ಪರಿಚಯ ಪೋಲೀಸರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು .ದರೋಡೆಯು 

ಹುಸಿಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ, (ಆಗ ತಂಡದ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿತು. 1 ಇಬ್ಬರು 
ಸುಟ್ಟು ಸತ್ತರು. ಮೂರು ಸ್ಟೆನ್ಗನ್ನು ೪ ಚಿಕ್ಕ ಬಂದೂಕಗಳ; ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ದ್ರವ್ಯದ ದೊಡ್ಡ 
ಸಂಗ್ರಹ ಆಗ ಸಿಕ್ಕಿದುವು.) 

ಅನಂತ ಸಿಂಗನ ಮುಖವಾಡ ರಾಜಕೀಯದ್ದು. ತನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ತಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿತ್ವದ 

ಒಪ್ಪ ಆತ ಕೊಟ್ಟರೂ ಇವನ ಈ ಹತಾ ಚಾರಗಳಿಗೆ. ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಹ 



ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೭೩ 

ಶುದ್ದ ಡಕಾಯತಿಗಳು. ಸುಲಿಗೆಯ ಹಣದ ನೂರಕ್ಕೆ ೮೦ರಷ್ಟು ೩-೪ ಹಿರಿಯಾಳುಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಹಿರಿಯ ಪಾಲು ಆನಂತ ಸಿಂಗನ ಜೇಬಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. 

ಹಳೇ ಪತ್ತಿನ ಹುಂಡಿ 

೧ 
ಹಿ ತ 

ಕಲಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕದೀಮನವು ೨ ಮನೆಗಳು ೪ ಕಾರುಗಳು. ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ೩ ಫ್ಲಾಟುಗಳು. 

ಅವುಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸಂಪಾದನೆ. (ಅವು ಇವನ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ಹೆಸರಿನಿಂದ 

ಇವೆ.) ಸದ್ಯ ಸಿಂಗನು ಯಾವದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆಯೇ 

ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಹುಂಡಿ ಮುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. 

ಕಳೆದ ನಡುಗಾಲ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ 

ಶಂಕರ ರೇ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದನು. ಸಂಯುಕ್ತ-ರಂಗ ಅವನ ಹುರಿಯಾಳುತನವನ್ನು 

ಪುರಸ್ಕರಿಸಿತು. 

ಪೋಲಿಸರು ವೇಷ ಮರೆಯಿಕೊಂಡು ಮನೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಂತೆ ನಟಿಸಿ ಜಾದವಪುರದಲ್ಲಿ 

ಸಿಂಗನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನನ್ನು ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದರು. ಆತ ಏನೂ ಪ್ರತಿಭಟನೆ 

ತೋರಿಸದೆ ಪೋಲಿಸರ ವಶವಾದನು. 

ಮರಣೋತ್ತರ ಗೌರವ 

ಕೆಲ ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡಕಾಯತಿಯ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರೂ 

ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಕರೂ ಸ್ಮಶಾನಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು, ಕಲಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ! ಒಟ್ಟಾರೆ 

ರಾಜಕಾರಣವೂ ದೇಶಭಕ್ತಿಯೂ ಇಂಥ ಲೋಕಕಂಟಕರ ಕೊನೆಯ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದು 

ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ, ನಕ್ಸಲವಾದಿ, ಹಳೆ ರರಭಾಕಾರ ಅಗಸ್ತ 

ಚಳುವಳಿ-ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ಅಂದೋಲನಗಳ ಹೊದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪುಂಡ-ಗುಂಡರು ಸೇರಿ 

ಮುಂದೆ ಬಂದು ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ "ದಾದಾ' ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿಗೂ 

ಇಂಥವರಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ಅವರನ್ನ ಲಕ್ಷಿಸಿದವರು ಯಾರು? 

6 

"ಜನಸೇವಕ' ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೫, ೧೯೭೦ 



ಹ್ ಗ್ಗ 8 3 ೫3 ಎತ್ತ! 

297 ರ9ಷರಿಲ ಪಿ: ಟ್ ಜು ಯಂಗಿಧಿಯಾ 0776೦ ಎಂತ 
2. ದಳೀರಿ:ಗಿಳುದಿ ಗಗ ಹಶಂಗಲ ಕಟಾ ಸಿಖ 'ಡೃವಜಗದ್ಟಂಗಿದಾಕಿಬಂದ 
ಮಾಸ ವ. ಹರು 0 ಬಕ ರೂಪಾಯಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಸಿದನು. ಬಿಂಯ ೫6೫ ೧9೫ 

ಇಚ್ಚಯ 15 ಗೆಳಡರಿಸ ರ್ವಾಧ್ಮಿಯಶಿ ಸಹಾ ಟಾ ಇಜ್ಜ 
,2ಹಡ5 ಇಂಗುಲಂಾ ಅದಲ್ಲ: 70ರ-ಕ್ರಯಂಂಹ , 0ದಹಾಧಿತ್ರ ಐದ ೮ಡಲ ಇಲ್ಲಿ ರಂ3 
ಶಸ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಗಿಂಟ್ಟೆ?4. ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಹೊಸ ಜಾ ಕಾಲೆಂ 31 

ಗಂಟ ರೋ 

ಧನಾ ದ 4 ದರೋಡೆಯಲ್ಲಿ ತಾಸ ಬಾಸ ಜವ 

೫ ಜಗಳ ವಾ; ಈ. ಕೊಳ್ಳ: ಇರರು ಗುಂಡುಹಾಔ ಏಸಿಲಾಂದ. 

ಸತ ಸುಷ್ಟ ೦9 ೮೫೮ 
ಇ ಶತ *೬ಖರ ಅಕ್ಟೋಟಲ್ ತಿಂಗಳ -ಇವರೆ ರು ಪರೀತ ದಹಕಿ: ಹಗಲ 

ತಾ ಹ ಗಿ 1 1 

೯ ನಚ ಖಾಲ! ಕರುಗಳ ಸೊಟ ಕಾಂ ಗ ಜುಷ್ಟು ಇವು 1383 

7೧ಮ್ಮಜೂ 3ಸಾಡಿಐಗ "ಖು ಡಿದಗಿಂರಿ ಯಡಿ ಯಂಟಿ ಜಂಂಯ 
ಯಂ ಉಡದ ವ ೮ದಜ (ಅದಿಧಿಲಿದ 

34 ಹ ಪೋಕೆ ಗರ ಗಮನ ಇರ್ 12-೫೩೮ಲ್ಲಿಯ: ೯೫೪ರಲ್ಲಿ 
“ಡೆ ರೇಚರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಯುತ್ಮು ಓಂದು ದರೋಡೆಯು 033೧ ಆ ತಗೆ 

ಹುಸಿ (ಈ ತುಡದ ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ. ಹತ್ತಿತು. ಅದರಲ್ಲಿಯ ಇಬ್ಬರು 
ಸುಟ್ಟು ನತಯ ಇರು ಸ್ಟ್ರನ್ಗನ್ನು ೪ ಚಿಕ್ಕ ಬಂದೂಕಗಳ; ಮತ್ತು ಸ್ಫೋಟಕ ಧ್ವವ್ಯಧ ದೊಡ್ಡ 
ಸುಗೃನ ಆಗ ತಿಕ್ಕಿಮಿವು) 

ನಾತಿ ಸಿ೦೩ ಮಾಖಘಾಡ ರಾಜಕೀಯದ್ದು. ತನ್ನ ವೃಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಿಂದನ ಕಾಂಶಿಕುರಿತ್ವದ 
, ಅತ ಕೊಟ್ಟರೂ ಇವರ ಈ ಹತ್ಯಾಜಾರಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣವಾ ಇಲ್ಲ. ಇವು 
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ನಮ್ಮ ದೇಶವ ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು 

ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಅದೂ ಒಂದು ಲೇ '೦771೧10೧' ಆಗಿ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಧೀನ ರಾಜ್ಯ 

'0606/766/೧0)/' ಆಗಿತ್ತು. ಕೆನಡಾ, ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂತಾದವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂನಿರ್ಣಯ 

ಅಧಿಕಾರವಿತ್ತು. ಎಕೆಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆ ಮೂಲತಃ ಯುರೋಪ- ಬ್ರಿಟನ್ನಿನಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗಿ 

ವಸಾಹತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಳಿದವರು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಆಕ್ರಮಿಸಿ 

ಗೆದ್ದು ಆಳ ಹತ್ತಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಆಳರಸರು ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರು? 

ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಸ್ತ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ, ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರವೆಲ್ಲ ಆಳರಸರ - 

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದ ಇಷ್ಟದಂತೆ, ಸೂತ್ರದಂತೆ ನಡೆಯಲೇ ಬೇಕಾಯಿತು. ಈ 

ವ್ಯವಹಾರದ ಧೋರಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಬಂತು. ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕು, ಅದರ 

ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರೀತಿನೀತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 

ಅವಿರೋಧವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದೂ ಕ್ರಮಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶಾಸನ, ತಮ್ಮ 

ಆಡಳಿತ ಸುಸೂತ್ರವಾಗುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿಯ ಬುದ್ಧಿಸಂಪತ್ತ ತ್ತನ್ನು ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ತತ್ ಧತಗಳ್ಳುದ- 

ಜೀವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು. 

ಏಕೆಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಶತಶತಮಾನ ಆಳಿಹೋದ ಮೊಗಲ್, 

ಮುಸ್ಲಿಮ್ (ಘೋರಿ) ಮುಂತಾಹವರ ಮಾದರಿಯದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೊಗಲ್ ಸುಲ್ತಾನ ತುಫಲಕ್ 
"ಶಾಹಿ'ಯು ಒಂದು ರೀತಿ ಭಾರತೀಯವೇ ಆಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಅವರು ವಿದೇಶಿಯರಾಗಿ ದಾಳಿ 

ಮಾಡಿ ದಂಡೆತ್ತಿ ಬಂದರೂ ಅವರ ವಂಶಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿ ಸಂಪನ್ನರಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ 

ಹೊಂದಿ. ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಣ್ಣಾದರು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲು ಬಂದವರಲ್ಲ. ಅವರು 

ಬ್ರಿಟಿನ್ನಿನಿಂದಲೇ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಂತೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಿದವರು. ಅವರಿಗೆ ಭಾರತ ತಮ್ಮ ನಾಡಾಗಿ 

ಅನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆಡುಂಬೋಲ. ಸುಲಿಗೆಗಾಗಿ ಸಲಿಗೆಯ 

ತಾಣ. ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಧೋರಣೆಗಳು ರೂಪಗೊಂಡವು. ಅವರಿಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ 

ಉಪಖಂಪವದ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಪ್ರಚಂಡ ಯಂತ್ರವೆನಿಸಿತು. ಇದರ ಚಾಲನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ 

ಹಂತಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿನಿಂದ ತರುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ, ಅವ್ಯವಹಾರ್ಯವೆನಿಸಿತು, ದುಬಾರಿ 

ವೆಚ್ಚದ್ದಾದ ಹವ್ಯಾಸವೆನಿಸಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ, ಆಡಳಿತದ ನಿರ್ವಾಹಕ್ಕೆ 

ಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿ-ಕರ್ಮಚಾರಿ ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಧೂರ್ತ ಧೋರಣೆಯನ್ನು ಲಾರ್ಡ್ ಮೆಕಾಲೆ 

ಸೂಚಿಸಿದನು. 

ಅದರ ಇತರೇತರ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಎನೇ ಆಗಿರಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಧೋರಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ '೧01೦ 1೧9(೬0110ಗ' ಆಗಿತ್ತು. 10918 ೯6೬೦೩॥೦೧' ಎಂಬ ತಾತ್ತಿಕ, 

ಉದಾರ ಸ್ವರೂಪ ಅದಕ್ಕೆ ಆನುಷಂಗಿಕವಾಗಿ ಬಂತು. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆ-ಕಾಲೇಜು 

- ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಥ, ಬುದ್ಧಿವಂತ ಹಾಗೂ ಸೂಟಿಯಾದ '1೧51/ಟ010/5' 
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೨ 

ರತ್ ವಾಡ ಅರ್ಥದ ದಲ್ಲಿ ದಲ್ಲಿ'560081019' ಅಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಆಳರಸರ, 

ಾಾಾದ್ಯಯ ದರಗ ೧ 

ಗ. 

ಅ.ರಿ ಇ ಕ್ಕ ಖಿ ತಾ ತಾಕಿದ 

ಹಾಟ ತರಬೇತಿ ಆಯಿತು. ಅಮೂಂದು ಸಿಮಿ: 

ಅಂದರೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ '17811೬0101' ಅಂದರೆ, ಶಿಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರು, 

ಮಾಸ್ತರ, ಆತ ಪೋಸ್ಟ ಸ್ತರ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಷನ ಮಾಸ್ತರ ಇದ್ದಂತೆ, ಇನ್ನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, 

ಇ... ಸರ್ಕಸ್ಸಿನ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ ಇದ್ದಂತೆ! ಆ ಆ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯ 

ಶಿಕ್ಷಕ! ದೇವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪೂಜಾರಿ. 

ವ್ರ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಮಕ್ಕಳ ಮಂಡೆಯನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉರುಹಾಕಿಸಿ 

ಕಂಠಪಾಠ ಹೆ” ಪಟ್ಟಾಗಿ ಕವಾಯತು, ಹ... ಕರಡೆ, ಣ್ ಭಾಗಿಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಕಲಿಸಿ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಇದೇ ಶಿಕ್ಷಣ "“ವರ್ಣಮಾತ್ರಂ.ಕಲಿಸಿದಾತಂ ಗುರು”. 

ಮುಂದೆ ಮಂಗಳೂರು ಹಂಚುಗಳಂತೆ ಈ ಪಡಿಯಚ್ಚಿನಿಂದ ""ದುರ್ವಿದಗ್ಗ” (ಅರೆಸುಟ್ಟ) 

"ಹೆಂಟ್ರೇಕಾ', “ಗಂಟ್ರೇಕಾ' ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ರೂಪುಗೊಂಡರು. ಇವರ "ಕೈಗಾರಿಕೆ'ಯಿಂದ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರ ಪಪಂಚವೇ ವಿರೂಪಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಅವರ ದೋಷವಲ್ಲ. ಅವರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿತವಾದ 

ಕಾರ್ಯದ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಪದ್ಧತಿಯ ದೋಷವಿದು 

ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಭೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯಿತು! 

“ಗುರುಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು' ?. ಇತ್ಯಾದಿ. ನನಗೆ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಅಡಲು ಹೇಳಿದರು. ಏನು 

ವಾಚಾ” 7...ಈಪ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕುರಿತೇ ಮಾತಾಡಿದೆ. 

ಈ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ 

ಹೋಲಿಸಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಉಚಿತವೇ ಆಗಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ, ಮಾಧ್ಯಮಿಕ 

ಅಥವಾ ಉಚ್ಛ ಮೂರೂ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಮಾದರಿಗಳನ್ನೇ ಹೋಲುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ 

ಮಾದರಿಯೆಂದರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಜಡವಸ್ತು. ಆತ ಏನೇನೂ ಮಾಡದೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಾನೆ! '16 1680೧65 

691, 'ಗ/೧0 1680165 1989!' "ಗುರೋಸ್ತು ಮೌನಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ' ಎಂಬ ಮಾತು ಅವನಿಗೆ 

ಶಿರಸಾಮಾನ್ಯ. ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ "ಮುರುಕು ಧರ್ಮಶಾಲೆಯ ತಿರುಕನೋರ್ವನಂತೆ ಒರಗಿರುತ್ತಾನೆ' 

ನಂತರ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಾದರಿ. ಈತ ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಓರಣದ ಮನುಷ್ಯ. "ಅಲಂಕಾರ 

ಪ್ರಿಯೇ ವಿಷ್ಣು' ಉತ್ತಮ ವೇಷಭೂಷಣ. ತಿದ್ದಿದ ಕೇಶ-ಕಟ್ಟು "ವನಂ ಗುಣವಿಶೇಷಣ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ' 
ಚಕ್ಕಂದದಿಂದ ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಣ! 

ಅವನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮಹೇಶ್ವರ! ಈತ ರುದ್ರ. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ವೀರಭದ್ರ! ಮಕ್ಕಳನ್ನು 
ಕಂಡರೆ ಕೆಂಡಕಾರುತ್ತಾನೆ. ಇವನದು ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಶಿಕ್ಷೆ-ದಂಡ ನೀತಿ. ಬೆತ್ತದ ಬೇತಾಳ. ಇವನ 
ಕೈಯಿಂದ ಪಾರಾದ ಜೀವ ಇವನನ್ನು ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರದವರೆಗೂ ಮರೆಯಲಾರ. ಇವನ ಕೈಗೆ 
ಎಟಕಿದ ಬಡವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆವರು-ಕಣ್ಣೀರಿನ ಅಭಿಷೇಕ. "ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯೇ ರುದ್ರ'. 
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ಕೊನೆಯ ಮಾದರಿಯೆಂದರೆ. "ಗುರುದೇವ : ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ' ಇವರು ನಿಜವಾದ 
ಜಗದ್ಗುರುಗಳು (ಇವರಿಗೆ ಜರತಾರಿಯೂ ಬೇಕಿಲ್ಲು. ಇವರು. ಇರುವುದು ವ್ಯವಹರಿಸುವುದೂ 
ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ. ಜಗತ್ತೇ ಇವರ ಪಾಠಶಾಲೆ. ವಿಶ್ವವೇ ಇವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಲಯ! ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು 
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದೇ ಕಡಿಮೆ. ಶಾಲೆಯ ಕಲಸಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬರ 
ಕಚೇರಿಗೆ, ಇತರ ವ್ಯವಸಾಯಗಳಿಗೆ, ವಿಮಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ, ಅಂಗಡಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. ಲಾಯನ್ಸ್, 

ರೋಟರಿ, ಜೇಸಿಕಾರ್ಯದ ತಯಾರಿಗೆ, ಹೋಟ್ಲಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ 

ಕಲಿಸುವುದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ - ವ್ಯವಹಾರ - ವ್ಯಾಸಂಗಗಳಿಗೆ ಈ ಭೂಪರು 
ಜಗತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಪಡೆಯಲು ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಆ ಜಗತ್ತೇ ಗುರು. ಮಕ್ಕಳ 

ಪಾಲಿಗೆ ಇವರು ಜಗದ್ಗುರುಗಳು! 

ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವುದು '.68/೧' ಕಲಿಸುವುದು 8801' ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
ಕ್ರಿಯೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ "ಕಲಿ' ಮುಖ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿ 

ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವುದು ಅಂದರೆ, ಆ ಕಲಿಯುವವನನ್ನು ಕಲಿಯುವಂತೆ 
ಮಾಡುವುದು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಬರೀ ಪಾಠ ಹೇಳಿದರೆ, ಮಾತಿನ ವಳೆಗರೆದರೆ ಮುಗಿಯಲಿಲ್ಲ. 

ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವನೋ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 
ಆತ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕನ ಹೊಣೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ! ಆದರೆ ಈ ಅಗತ್ಯದ 

ಮಹತ್ವದ ಜೀವಾಳದ ಅಂಗದಲ್ಲಿಯೇ ಇಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಲೋಪ ತೆರೆದು ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು 

ಯಾರ ಹೊಣೆ? ಯಾವ ಯಾವ ಪರಿಹಾರ? 

ಸಂಸತದಲ್ಲಿ "ಶಿಕ್ಷ' ಧಾತುವಿಗೆ ಕಲಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಸು ಎರಡೂ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ಕಲಿಸುವುದರ 
ಒಂದು ಮುಖ್ಯಪಾಲು ತಾನು ಮೊದಲು ಕಲಿತಿರುವುದು. ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ದೋಣಿಯಂತೆ. 

ದೋಣಿ ತಾನು ದಾಟಬೇಕು. ಆಗ ಅದು ಇತರರನ್ನೂ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ದಾಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ 
ಶಿಕ್ಷಕನು ವರ್ಗದ ಪ್ರಥಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಮುಂದಾಳವೂ ಹೌದು. ಆದರೆ ಆತ ಮುಂದಿದ್ದ ಆಳು. 

ಆಳಾಗಿಯೇ ದುಡಿದು ದುಡಿಯುತ್ತ ಮುಂದಾದವನು. ದೂರ ನಿಂತು ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ 
ಕುಣಿಸುವ ರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ನಲ್ಲ. 

"ಅಧ್ಯಾಪಕ'ನೆಂದರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸುವವ. "ಅಧಿ-ಇ' ಒಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೆ 

"ಒಳಗೊಂಡು' ಅದನ್ನು ಅರಗಿಸುವವ. ತಾನು ಅರಿತು ಮಕ್ಕಳೂ ಅರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುವವ. 

"ಕೋಗಿಲೆ ಕಪ್ಪು ಹಾಡುವ ಹಕ್ಕಿ' ಎಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉರುಹಾಕಿಸಿದರೆ ಆತ ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ಲ. ಅದು ಬರೆ 

ಶಬ್ದಾರ್ಥ. "ಅರ್ಥದ ಮರ್ಮವನರಿಯದೆ ವ್ಯರ್ಥವು ತಾ ಕಲಿತರೇನು ಪದ ಪದ್ಯಂಗಳ?' ನಾನು 

ಕನ್ನಡ ೨ನೆಯ ಇಯತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಉರುಹಾಕಿದ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಪಂಕ್ತಿ ಇದು. ಬರೆ ಉರುಹಾಕುವುದು 
ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ. ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ(ಳೆ) ಹಲವಾರು 

ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಇಡು ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. 



ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕನು ಕೇವಲ ಬೋಧಿಸುವವನಲ್ಲ. ಆತ 

ಶಿಷ್ಠ ಆ ಗುರುವನ್ನು ಅಂ ಖದ್ಯ ದೈಯಲ್ಲಿ ಸೆ ಸೋಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧ ನಾಗಬಃ 

ಷು 

ಸಾಧ್ಯವೆ ೇ? ಹಿಂದಿನ ಆಶ್ರಮವಾ ವಾಸ, ಗುರು-ಶಿಷ್ಯ ೫ಜಿ ಇಂದು ಅವಶ್ಯ. ಇಂ ಕ್ಷಣ 

ಸಂಸೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು-ಶಿಷ್ಠ ಸಂಬಂಧ ಬರೀ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರವಾ ಗಿದೆ. ಅದೂ ಕೆಲವೇ. ತಾಸು! 

ಇಂದು ವಿಷಯ ಶಿಕಕರಿರುತ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ನೇರ ಜೀವಾಳದ ನಿತ್ಯ 

ಸಂಬಂಧವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಗ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೂ ಈ ಸೌಕರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರೀಕ್ಷೆಯ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶಿಷ್ಯನ ಶೀಲ ಸಂವ ವರ್ಧನೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬಂಥ ಇಕ್ಕಟ್ಟು - 

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು. ಆದರೆ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕನು ಈ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳ: ಮಧ್ಯೆಯೂ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ 
ಶಿಷ್ಕನ ಶೀಲಸಂವರ್ಧನೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲನು, ನೇರವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ 

ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯಾದರೂ. 

ಚ್ ಕ್ಷೆ 

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯನು ಬೇಕು. ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಶಿಷ್ಕರು ಒಂದಾಗಬೇಕು. 

ಆಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೀಡಬಲ್ಲವನೇ ಆಚಾರ್ಯ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ "ಆಚಾರಿ'ಗಳು. ಕಾಳಿದಾಸ 
ಹೇಳಿದಂತೆ "ರಿಕ್ತ ಸರ್ವಃ ಭವತಿ ಹಿ ಲಘು ಪೂರ್ಣತಾ ಗೌರವಾಯು' ಖಾಲಿ ಆದದ್ದೆಲ್ಲ ಹಗುರು. 

ಪೂರ್ಣತೆಯಿ6ದ ಗೌರವ. ಗುರುತ್ವ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ತನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ತಜ್ಞತೆಯಲ್ಲಿ 

ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಗೌರವ (ಗುರುತ್ತ) ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವನೆಂಬುದು 

ಕಾಣಬೇಕು. ಗುರುತಿಸಜೀತು ಇದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಯುವ ಜನರ 

ನೈತಿಕಮಟ್ಟ ಏರುವುದು. ಬೌದ್ಧಿಕಮಟ್ಟ ಉತ್ತೇಜನಗೊಳ್ಳುವುದು. ಮಿಕ್ಕುದೆಲ್ಲ ಬರಿ ಆಡಂಬರ, 

ಹೊರಲೇಪ. 

ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದರು; "ನನಗೆ ಜಾಣ ಶಿಕ್ಷಕರು 
ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬೇಕು!' ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮುಪ್ಪರಿಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆದರೆ, 

ಮೊದಲನೆಯ ಹುರಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರೀತಿ, ಎರಡನೆಯ ಹುರಿ ಕಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ 
ಮನಸ್ಸು ಅರಳಿಸುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಮೂರನೆಯ ಹುರಿ ಸದಾ ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ 
ವಿಷಯ ಪರಿಣತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಗಲ್ಪತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ. 

ಈ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದಲೇ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾ ಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಲಾವೃ ದ್ವಿಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯ ಸಾಫಲ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಂತೃ ಪ್ರಿಯಿದೆ. ಇದು ಇದ್ದರೆ ಇಷ್ಟೇನೂ 
ಬೇಡ. ಇದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನಿದ್ದರೂ ವ್ಯರ್ಥ. 

೯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೌರಭ' ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ದ್ವಿದಶಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಸ್ಮರಣ ಗ್ರಂಥ, 
೧೯೯೬ 



ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ! ಏನವಲಕ್ಷಣ! 

೫೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಗುಜರಾಥದ ವಿಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರಿ 

ಜರೂ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಂತೇವಾಸಿಗಳೂ ಆಗಿದ ಮಾನ್ಶ್ಕ ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲಕರರು ನ ಮಾತ್ 
ಕ 

ಕಣ 
ಆ) 

ಮ್ಮ 
₹೨ | ವೆ ಹಣಾ: ವರರ ಹ ಇರೆ ತ್ಯ ಗಡ ್್ಳಿ ದಿ ೦ಕಿಕೂಡ್ಲದ ಆನಂದಾಶ್ರಮ ಹಾಯಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆಗ ನಮ 

ಸ್ ಎ ಲ್ರ 

ಧ್ಯಾಪಕವೃಂದದೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಆಗ 

ವರ್ಧಾಶಿಕ್ಷಣಯೋಜನೆ-ವೃತ್ತಿ ಮೂಲಶಿಕ್ಷಣದ ಹಂಗಾಮು ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕುರಿತು ನನ್ನ 

ಹಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕವಿಮಿತ್ರ ಶ್ರೀ ಸು.ರಂ. ಎಕ್ಕುಂಡಿಯವರು ಕಾಕಾಜಿಯವರಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ 

1 (0 

[( 
[೮1 

೧ ಛಿ ತ್ತ | 

ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಕಾ ಸಾಹೇಬರು ಒಮ್ಮೆಲೇ ರೇಗಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾಗಿಯೇ ಗುಡುಗಿದರು. ”/0೬ 

66೬081071515 876 0೦೦0195!” ಮುಂದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ “ಶಿಕ್ಷಣದ ಯೋಜನೆ 
ಧೋರಣೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಕಾರದ್ದು, ಏನು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕಲಿಸಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು 

ಶಾಸನದ ಶಕ್ತಿ. ನೀವೆಲ್ಲ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳು, ಸೇವಾಪಟ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಹೇಗೆ 

ಕಲಿಸುವುದು ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ಯೋಚಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ! 

ನಾವೆಲ್ಲ ತಣ್ಣಗಾದೆವು. ಸರಕಾರವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಆಶಯ 

ಆಯಾಮಗಳಿಗಿಂತ ಈ ಸರ್ವೋದಯವಾದಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಹೃದಯದ ಹಿರಿಯರು ಉಗ್ಗಡಿಸಿದ 
ಶಾಸನಶಕ್ತಿಯ ನೀತಿಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಷ್ಟುರ ನಿಲುಮೆಯ ಕುರಿತ ಅವರ ಆಗ್ರಹದ ಆವೇಶವೆ 

ಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ನಮ್ಮ ಎದೆಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಂಕಗೊಳಿಸಿತು. ನಾಳಿನ ನಾಗರಿಕರನ್ನೂ ಜನಾಂಗದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೂ 
ರೂಪಿಸುವ ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟವೇ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆ! ಆ ಕರ್ತಾರನೇ ಶಿಕ್ಷಕ! - ಎಂದೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ 

ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರೆಂಬುವವರೇ ಶಿಕ್ಷಣದ ವ್ಯಾಖ್ಕೆ 

ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವ್ಯವಸಾಯದ ಬಗೆಗೆ ಇಂಥ ಲಷ್ಕರಿ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತಿರುವುದು ನಮ್ಮ 

ಜನಾಂಗದ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ, ಪುರೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು 

ರುಗ್ಗನೆ ಮಿಂಚಿಹೋಯಿತು. ಈ ನಿಲುಮೆ ಇಂದಿಗೂ ವಿಶೇಷ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ! 

ಇಂದು ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲಕರರು ಇಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಧಾಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಡಾರುಕೀರ 

ಹುಸೇನರೂ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೇಂದ್ರರಾಗಿದ್ದ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರೂ ಇಲ್ಲ. ನಾಮಶೇಷವಾಗಿ 

ಉಳಿದರೆ ಅವು ಅಗ್ಗವಲ್ಲದ ಖಾದಿ, ಹಾಗೂ ಮುರಿದು ಮೂಲೆ ಕಂಡ ಮಗ್ಗಗಳು! ವಿದ್ಯಾ 

ಇಲಾಖೆಯ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಆ ಯೋಜನೆ ಕಮ್ಮಾರನ ತಿದಿಯಂತೆ ಕಾವು ಆರುವತನಕ ಕೆಲವು 

ವರ್ಷ ಉಸಿರಾಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇತ್ತು. ಕೈರಾಟೆ ಕೈಮಗ್ಗಗಳ ಖಟಾಟೋಪ ಶಾಲೆಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ 

ಮಕ್ಕಳ ಮೈ-ಮನಗಳ ವಿಕಾಸವನ್ನೂ ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತ ಮುಗ್ಗರಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿತು. ಮಿಕ್ಕುದೆಲ್ಲ 

ಡಂಭಾಚಾರವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶವೂ ಇತ್ತು. ಹೊಸ ಅಂಶವೂ 

ಇತ್ತು. ಆದರೆ ದುರ್ದೈವವೆಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೊಸತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹೊಸತು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

೧೦86 10 (161 15 08/66 [೧ 0೦೦೮ 1೧167105 ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸಲ ನರಕದ 
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ಹಾದಿಗೆ ಸದಿಚೆಗಳೇ ಹಾಸುಗಲುಗಳಾಗಿರುತ್ತವ. ಇಂ ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾರ್ಜಂಟ 
ಮ ಜು ನು 

ಮ ಇ ಇ. ಧಾರ್ ಹಾಣೆ ಷೆ ೯ ಇ ಇಸ 0 ದ್ ದ ಗಮನಾಣು್ 7೧ ಎಂಗ 

ರಿಪೋರ್ಟ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ರಿಪೋರ್ಟ. ಕೊಠಾರಿ ರಿಪೋರ್ಟ. ಎಷ್ಟೋ ಗಮನಾರ್ಹ ಗಂ... 

ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದವು ಹೋದವು. 

“ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು ಬಂದು 

ತಲ್ಲಣಗೊಂಡರು 

ಇಲ್ಲಿರುವವರ ಚಿಂತೆ 
ಇಲ್ಲುಳಿಯಿತಲ್ಲಾ$8!'' 

ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರರ ನಿಕಟ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತ 

ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಇದುರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಲಭಿಸಿತು. ಆದರೆ ಅವರ 

ಸೋದರರಿಗೇ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ! ಇನ್ನು ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮ 

ಸುದಾಮರಿಗೇನೋ ಸಾಂದೀಪನಿಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯಿತು. ಅಂಥ ಗುರು-ಶಿಷ್ಕ 

ಸಮಾಗಮದ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗುತ್ತದೆಯೆಂಬ ನೇಮವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ದ್ರುಪದನು 

ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಂಡ ದಾರುಣ ರೀತಿಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಹಾಗೆಯೇ 

ಅಂದಿನ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಕರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬುದಕ್ಕೂ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲವ-ಕುಶರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ 

ಉಳಿದ ಶಿಷ್ಕರ ಪಾಲಿಗೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಶ್ರಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟು ಹೋದರು. 

ಅಂದು ಗುರುಗಳು ಗುಣಗ್ರಾಹಿ ಕುಶಾಗ್ರಬುದ್ದಿಯ ಶಿಷ್ಕರಿಗೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಿರಬೇಕು. 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಕ್ಷ್ಮ ಪೂರೈಸಬೇಕಾದದ್ದು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಶಿಷ್ಕರಿಗೆ. 

ಆದರೆ ಲವ-ಕುಶರ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ತಾಳಲಾರದೆ ಹೊರಬಿದ್ದ ಶಿಷ್ಕರು ಭವಭೂತಿಯ "“ಉತ್ತರ 

ರಾಮಚರಿತ''ದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಪ್ರಾಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಹೇಗೊ ಜಡಬುದ್ಧಿಯವರಲ್ಲಿಯೂ ಗುರುಗಳು 
ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಅರಹುತ್ತಾರೆ''. ಆದರೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಭಿನ್ನ. ಬೆಳಕು ಮಣೆಯ ಮೇಲೆ 

ಬಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಣ್ಣಹೆಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ: 

"ಇದು ಗುರುಗಳ ದೋಷವಲ್ಲ. ಅವರು. ಶಿಷ್ಯರ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದೂ ಇಲ್ಲ. 
ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಇಲ್ಲ!'' 

ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿದ್ಯಾದಾನದ ನಿಜವಾದ ಅವನತಿ `ಆರಂಭವಾದದು 
ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಿಂದ. ಶಿಷ್ಕರು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮನು ಅವರನ್ನೇ 
ತಂದು ಆಶ್ರಯಕೊಟ್ಟು ಕುರುಕುಲದ ರಾಜಪುತ್ರರಿಗೆ ಕಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟರು. ನಮ್ಮ ೧1/೩1 1]- 

॥0೧. (ಖಾಸಗೀ ಶಿಕ್ಷಣ) ಅಂದಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಗುರು ಎಂಬುವನು 
“ಅರ್ಥಸ್ಯದಾಸ'ನಾದನು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದಭಾವ, ಪಕ್ಷಪಾತ ಎಲ್ಲ ವೈಷಮ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಲು 
ಕಲಿತನು! 



ಡಾ ೨ ಷಾ ಗಾರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ ಸಂಷ್ಟ೯ ೧೮.೨ ತ 
ಆಂತ ಗಲ ಜಾಲ್ 

ಅನಂತರ ನಾಲಂದಾ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಮುಂತಾದ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಗಳು ಉಂಟಾದವು. ಅಲ್ಲಿ ನೂರಾರು 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಡನಾಡಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಗುರುಗಳ ಸಹವಾಸ ಅವರಿಗೆ ನಿರಂತರ 
ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಗುರುಶಿಷ್ಕರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಣದ ನಿಜವಾದ ಗುರಿಸಾಧಿಸುವುದು 
ಹೀಗೆ ಗುರುಶಿಷ್ಕರು ನಿಕಟವಾದ ಉತ್ಕಟವಾದ ಸಮಾಗಮದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ 
ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬರಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನಗಳಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ("ನಅಯಂ 
ಆತ್ಮಾಪ್ರವಚನೇನ ಲಭ್ಯತೇ?'' ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆಚಾರದಿಂದಲೇ ಆರ್ಚಾಯಪಟ್ಟ. 
ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ, ಶಿಲ್ಪ ಮುಂತಾದ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವೇ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಶಿ 
ಇರಾ ನ್ 
ಪದತಿ ಇದೆ. 

ಗ 

ಆದರೆ ಇಂದು ಆಧುನಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯೇ ಗುರುಶಿಷ್ಕ ಸಮಾಗಮಕ್ಕೆ 

ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಕೊಡುವುದು 6600810೧ ಅಲ್ಲ. ಬರಿ 1೧6(ಗ೬0000. 

ಇದರ ಪರಮೋಚ್ಛ ಅಧಿಕಾರಿ ಓ.೯|. ಗುರುಶಿಷ್ಯ ಪದ್ಧತಿ ೧1/೩16-76160೧81. ಆದರೆ ನಮ್ಮ 

ಶಾಲಾ ಇಲಾಖೆಯು ಏರ್ಪಡಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣ 74010 176(1೬0000. ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ 

ಶಿಕ್ಷಣಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರೀರಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ .“ಈತ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ' ಎಂದು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನೂ ಯಾರೊಬ್ಬನನ್ನು 

ಪ್ರಾಂಜಲವಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವಂತಿಲ್ಲ! ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಶಕ್ಕವಾದರೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಇಂಥವರು ತನ್ನ 

ಗುರುವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು! 

ಇಂದಿನ ಗುರುಶಿಷ್ಠ ಸಂಬಂಧ ವಸ್ತುತಃ ಹೇಗೆ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೫೦ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚೇ 

ಮಕ್ಕಳ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ೪೫ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿಷಯಶಿಕ್ಷಕ, ಅಥವಾ ಬಹುವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಒಬ್ಬನೇ 

ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ! ಅನೇಕ ಕಡೆ ಏಳು ಇಯತ್ತೆಗಳಿಗೂ ಇಬ್ಬರೇ ಮೇಷ್ಟ್ರು (ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 

ಹೆಡ್ಡಮೇಷ್ಟು). ಕೆಲವೆಡೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರಿಗೆ ಇದ್ದುದ್ದು ಒಂದೇ ಖುರ್ಚಿ! ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ ಶಾಲೆಯ 

ಕೋಣೆಯಿಲ್ಲ. ಕೋಣೆಯಿದ್ದರೆ ಬೆಂಚುಗಳಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಿಯೇ ಇಲ್ಲ! 

ಇಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಶಾಲೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇನ್ಸ್ಲೆಕ್ಟರುಗಳು ಹತ್ತಿರದ 

ಊರಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಂಗಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿಯ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮೇಷ್ಟಿಗೆ 

ಒಳ್ಳೆಯ "ಶರಾ' ಬರೆದುಕೊಟ್ಟು ಹೋಗುವುದುಂಟು. ಇಂಥಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವಿಕಾಸ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ 
ವಿಕಾಸವೆಂಬುದು ಎಲ್ಲಿ? ಹೇಗೆ? ಮತ್ತು ಎಕೆ? ಇಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂಬ ಪದಾರ್ಥವಾದರೂ 

ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಂದು ಪಾಠಕ್ಕಿಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ "ಬಾಯಿಪಾಠ' 

ಮುಖ್ಯ. 'ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ'ಗಳಿಗೆ ಮೇಲಾದ ಮಹತ್ವ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಜಾಣರು. ಕಳೆದ ೫-೬ ವರ್ಷಗಳ 
ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮಹತ್ವದ ಬರಬಹುದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ “ಉರು ಹಾಕಿಸಿ' ಕೊಟ್ಟರೆ ಮುಗಿಯಿತು ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಕಾಯಕ. ಇನ್ನುಳಿದ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ 

ಸೂಕ್ಷ, ಕೆಲಸ ಪರೀಕ್ಷಾ ಭವನದಲ್ಲಿ! ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನೇ ಚಿಂತಿಸುವ ಮುಖ್ಯಾಧ್ಯಾಪಕರೇ 

ಪಾಠ ಮುಗಿಯದಿದ್ದಾಗ, ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಖೊಳ್ಳೆಂದು ನಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ರಂಗಪ್ರವೇಶ 

ಮಾಡಿ ಗದರಿಸುತ್ತಾರೆ. “ಅದೇನು ಆಖ್ಯಾನ? ಪಾಠವೋ ತಮಾಷೆಯೋ ಪಠ್ಯಭಾಗವನ್ನು ಲಗು 

೯ 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ದಿಣಿ ಸಮಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 
೮5 ಡ್ ಕ್ರ 

ಂದರೆ ಉತಮ ಫಲಿತಾಂಶ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಲೆಯ ಒಳಗೂ ಹೂರಗೂ 

ತ ದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು 

ದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು 

ಪಶ್ರೆ ಕೇಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತೇರ್ಗಡೆ 
ಎಂ ಇ ಶ್ರಿ ಕೆ 

ತುಸು ಬದಲಾದರೂ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳ 

ಕೋಲಾಹಲ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದಯಾಳು ಮೇಷ್ಟಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಕಲಿನ ಪೂರೈಕೆ. 

ಖೊಟ್ಟಿನಾಣ್ಯಗಳ ಕಳ್ಳಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಖೋತಾ. 
ಶಿ | ಗ 

ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದರೇನು? ಅದರ ತಾತ್ವಿಕ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಗೊತ್ತುಗುರಿಗಳ ಮೀಮಾಂಸೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನೂ ಟ್ರೇ-ಕಾ. ಹೊಕ್ಕಿ ಹೊರಬಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ 

ಮರೆಯಲಾಗದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಟ್ರೇನಿಂಗು ಶಿಕ್ಷಕರ ನೇಮಣೂಕಿಗೋಸ್ಕರ. ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ 

ಒಂದು ಹಾಯಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೇಕಿದ್ದ. ಅವನ ಇಂಟರವ್ಯೂ ನಾನೇ ನಡೆಯಿಸುವ ದುರ್ದರ 

ಪ್ರಸಂಗ! ಹಲವರು ಕನ್ನಡ ಟ್ರೇಂಡ ಪದವೀಧರರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ 
“ಶಬರಶಂಕರ ವಿಳಾಸ' ಪಠ್ಯವಿತ್ತು. ನಾನೂ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಓದಿದವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದರ 

ಕಥಾವಸ್ತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. (ಕೊನೆಗೂ ನನ್ನ ಜ್ಞಾನವೆಂಬುದು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ 

ಅಳೆಯಬೇಕಾದ್ದಷ್ಟೇ!) ನಾನು ಕೇಳಿದೆ. ಶಬರ ಯಾರು ಶಂಕರ ಯಾರು? ಮುಗಿಯಿತು. 
ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರು. ಅರ್ಜುನ ಶಬರ ಅಂದರೆ ಶಂಕರ ಯಾರು? ಶಂಕರನೇ 

ಶಬರ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಪಾಡೇನು? ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ -“ಕಿರಾತ ಶಬರ ಇವರಲ್ಲಿ 
ಏನು ಭೇದ? ಅದೂ ಅಷ್ಟೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿತು. ವ್ಯಾಕರಣ, ಕವಿತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಗೋಜಿಗೆ 

ಹೋಗುವ ಧ್ಸೆರ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಇಂಟರವ್ಯೂ ಒಂದು ಬೂಟಾಟಿಕೆ, ಯಾರನ್ನು 
ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅಂತರ್ವ್ಯೂಹವೇ ಇದೆ. 

ಸಮಾಜ ಶಿಕ್ಷಣ, ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ, ವಾರ್ಧಾ ಶಿಕ್ಷಣ - ಏನೆಲ್ಲಾ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯ ಬೋರ್ಡುಗಳು 

ಬದಲಾದರೂ ಶಾಲಾಶಿಕ್ಷಣದ ಬಸ್ಸು ಅದೇ ಹಳೆಯದೇ. ಮೇಷ್ಟ್ರು ಗುರೂಜಿ ಆದ. ಗುರೂಜಿ 
ನಿರ್ದೇಶಕನಾದ. ಮಕ್ಕಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇಯತ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಸರ್ವೀಸು ಆದ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೇ ಗೊತ್ತಿರದ ವಿಷಯಗಳು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಸೇರಿದವು - ಅಣುಯುಗದ ಅಣುಗರಿಗಾಗಿ. ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ (?) 
ಮಾಸ್ತರರು ವಿವಿಧ ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರು. ದಲ್ಲಾಲಿ, ವಿಮಾ ಏಜೆನ್ಸಿ, 
ಹಾಲು ಹೃನು, ಚಿಕ್ಕ ಉಳಿತಾಯ, ಮದ್ದುಗಾರಿಕೆ, ಜಮೀನು ಖರೀದಿ - ಒಂದೇ ಎರಡೇ. 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಓಲೈಸುವ ನೀತಿ ನೈಪುಣ್ಯ ಕಲಿತು ಯೇನಕೇನ ಪ್ರಕಾರಣೇನ "ಪುಣ್ಯವಂತ'ರಾಗಲು 
ಪಳಗಿದರು. ಎಲ್ಲಿ ವರ್ಗವಾದರೂ ಊರಿಗೇ ಮರಳುವ ಭೂಮಿಗೋಲ ದುಂಡಗಿರುವದರ 
ಸಿದ್ಧಾಂತದ ವಸ್ತು ಪಾಠವೇ ಆದರು! 
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ಮುಗ್ಧ ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾನೆ ಅವರ ಪರ್ಯಾಯ ತಾಯ್ತಂದೆ 
(೦೦೦ 7೩/6715) ಎಂಬ ಅರಿವು ಸದಾಕಾಲವೂ ಶಿಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತವಾಗಿರಬೇಕು. ಬಾಲಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ 

ತಾನೇ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಎಂಬ ಭಾವ ಅವನಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೇ ಬೇರೂರಿರಬೇಕು. ತನ್ನ 
ನಡ-ನುಡಿಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಕುರಿತ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಬಾರದೆಂಬ ದಕ್ಷತೆ 
ಅವನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಮುಗ್ಧರು ನಿಜ. ಆದರೆ ಮೂಢರಲ್ಲ, ಅವರು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಕನ 
ಗುಣಾವಗುಣಗಳನ್ನೂ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನೂ ತೂಗುತ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಅವರ ಅಮೂಲ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ 

ದಾರುಣ ದುರ್ದೈವ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೂ ಶಿಕ್ಷಕನನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ತಿದ್ದಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ 

ತುಂಬಿ ತನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕವನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು, - ಮಕ್ಕಳೇ ಹೊರತು ವಿದ್ಕಾ ಇಲಾಖೆಯ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯ ಚಾಲಕರೂ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕೇವಲ ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳು. ೧ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರೇಮ ೨ 

ಕಲಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ೩ ಕಲಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಪ್ರೇಮ. 

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿದೆ : “ತತ್ವಿದ್ದಿ ಪ್ರಣಿಪಾತೇನ, ಪರಿಪ್ರಶ್ನೇನ, ಸೇವಯಾ' ವಿದ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದರ ಭಾವ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವದರಿಂದ ತಿಳಿಯುವ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ 

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಸೇವೆ! 

ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅವಲಕ್ಷಣದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವೆ? 

"ಹೊಸ ಹಂಬಲ' ಕ.ಮಾ.ಶಾಲಾ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಂಕೋಲಾ ಘಟಕವು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ 

ಸಮ್ಮೇಳನದ ಸಂಸ್ಮರಣ ಗ್ರಂಥ, ೧೯೯೧. 

ಲ. 



ಈ ವ್ರ ಇಡುತ ಜ್ 
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ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ 79೩0೧ ಬೇರೆ; 98/೧ ಬೇರೆ. ಅಧ್ಯಾಪಕನು 19800 ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. 

ಅದನ್ನು 198/೧ ಮಾಡುವ ಹೊಣೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ 19೩/೧176 ನ ಒಲವು ವೃತ್ತಿ 

(811306) ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. 7980೧9ಗುಗೆ ವಿಷಯ ಪರಿಜ್ಞಾನ, ವಾಗ್ಮತೆ ಮತ್ತು 

ಬೋಧನದ ತಂತ್ರ - ತರಬೇತಿ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ. 

ಆದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಶಬ್ದ ಜೀವಾಳದ ಧಾತುವೇ “ಕಲಿ', ಮೇಷ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಗುರು 

ಆದವನು "ಕಲಿಸು'ತ್ತಾನೆ. "ಕಲಿ (4) ಇಸು' ಅಂದರೆ ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡು. ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 

ಅಥವಾ ಶಿಷ್ಕ ಆ ಪಾಠವನ್ನೋ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೋ ವಿಷಯವನ್ನೋ ಕಲಿಯುವ ತನಕ ಈ ಗುರುವಿನ 
ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವದಿಲ್ಲ. (ಸಂಸತಿದಲ್ಲಿಯೂ "ಅಧ್ಯಯನ' ಮತ್ತು "ಅಧ್ಯಾಪನ' ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದಲೂ 

ಇದೇ ಅರ್ಥ ವ್ಯಂಜನೆ). | 

ಈ ಅರ್ಥಭೇದ ತುಂಬ ಮಾರ್ಮಿ`ಕವಿದೆ. ನಾವು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 

ಈ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ “ಕಲಿಸು'ತ್ತೇವೆಯೋ? ವಿದ್ಯೆಗಾಗಿ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ತಾವಾಗಿ ಕಲಿಯುವಂತೆ 
ಮಾಡುತ್ತೇವೋ? ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವ ಲವಲವಿಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಆಸಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ 

ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತೇವೋ? 

ಇವು ಆತ್ಮಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಕೊನೆಗೂ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು ಟ್ರೇನಿಂಗ 
ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಲಿಸುವಾಗ ನಾವು ಕಲಿಸುವ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ 

- ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂಬುದು. ಕುಂಬಾರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ರೂಪಕೊಡುವಾಗಲೇ ಆ 
ಮಣ್ಣು ಅವನ ಕೈಗಳಿಗೆ ಅವನ ಕಸಬಿನ ಹದವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆಗಳ ನಯನಾಜೂಕನ್ನು ಮಾತಿಲ್ಲದೆ 
ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳೇ ನಮಗೆ-ಮೇಷ್ಟುಗಳಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಚುರುಕಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಸುಬು 

ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ಕಾಯಕದ ನಿಜವಾದ “ಕರ್ತಾರನ ಕಮ್ಮಟ'' ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರು 
ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಸಲ್ಲುವರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಯಲು, ಕಲಿಸುವುದು ಅವರು ಕಲಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು 
ತಕ್ಕ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವುದು ಈ ಪ್ರಥಮ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೇ. ನನ್ನ ಕಳೆದ ೪೦ ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ 
ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು 
ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ರೇಶಿಮೆ ಹುಳಗಳಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 
ಹೊಸದೇನೂ ವಿಶೇಷ ಕಲಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ, ವಿಪುಲ ಜ್ಞಾನ ಸಂಗ್ರಹ, 
ಅನೇಕ ಅನವಶ್ಯಕ ವಿಷಯಗಳ ವಿವರ ಮಾಹಿತಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು 
ಬೇಕಾದ ಕಲಿಯುವ ತಂತ್ರ, ಅದರ ಚಟ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಬರುವ ಟೀಕೆ - ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಲವೇ ಸರಿ. ಕ 

ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾವೀಜನಾಂಗದ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನನ್ಯ 
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ಮಹತ್ವದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು, ವಿದ್ಯಾ ವ್ಯಾಸಂಗದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಆಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥವೇ ಸರಿ. ಮಕ್ಕಳ ಎಳೆ ಮನಸ್ಸು ಯೋಗ್ಯ 
“ಒಲವು-ನಿಲುವು ಪಡೆಯುವುದು; ಬದುಕಿನ ಚೆಲುವನ್ನೂ ಬಾಳಿನ ಗೆಲುವನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಲು 

ಕಲಿಯುವುದು. ಎಳೆಯ ಜೀವಕ್ಕೆ ಆಟ, ಪಾಠ, ನೋಟ, ಕೂಟಗಳ ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಒಳಿತು - 

ಕೆಡಕು, ರೀತಿ-ನೀತಿಗಳು ಒಗ್ಗುವದು. ಮುಂದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುವುದು. ಹೊಸ ಹೊಸ 

ವಿನಿಯೋಗಗಳನ್ನೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ, ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಓದುವ, ಬರೆಯುವ, 

ಅರಿಯುವ, ಆಡುವ, ಒಡನಾಡುವ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮತ್ತು ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 

ಮಕ್ಕಳ ಶೀಲದ ಪಡಿಯಚ್ಚು ಅವರ ೬-೭ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ 

ಅವರು ಮಿದುಳಿನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ೧೩ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಮುಂದೆ 

ಬೆಳೆಯುವದು ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯ ವಿವಿಧ ವಿನಿಯೋಗಗಳು ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಜೀವಾಳದ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಹೊಸ ಜನಾಂಗದ ಎರಕಹೊಯ್ಯುವ 

ಮಹತ್ತರವಾದ ಜವಾಬುದಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯದೇ ಕಾಲುದಾರಿ. 

ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮ ಒಂದು ಕಾರಖಾನೆಯ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಸಾಂಗ್ಯವಾಗುವುದು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ 06(ಣಇನ ಮೇಲೆ ಇದೆ - ತಯಾರಾಗುತ್ತಿರುವ 

ಒಂದು ಕಾರಿನಂತೆ. ಅದರ ಆಯಾಭಾಗ ಆಯಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು. ಕಾರು 

ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಚಲಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗಗಳ ಜೋಡಣೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ರಿಪೇರಿ ದುರಸ್ತಿಗಳಿಗೆ 

ಅವಕಾಶವೆಲ್ಲಿ? ೭ ವರ್ಷಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪಡೆದು ಮುಲ್ಕಿ ಪಾಸಾಗಿಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 
೮ನೆಯ ಇಯತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದಿನದನ್ನು ಮತ್ತೆ 

ಗಟ್ಟಿಮಾಡಿಸಲು ವೇಳೆ ವ್ಯಯಿಸುವುದೆಂತೋ? 

ಮುಲ್ಕಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ತೇರ್ಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಸರಳ ಸುಲಭ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಕರಚನೆ, ಒತ್ತಕ್ಷರ, 

ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ ಮಹಾಪ್ರಾಣ, ಸುಂದರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಕೈಬರಹ-ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಬಂಧ, 

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಬರೆಯುವ ಚಟ. ಜತೆಗೆ ಅಂಕಿ, ಮಗ್ಗಿ, ಗಣಿತದ 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತಂತ್ರಗಳು ಇಷ್ಟೂ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕೇಬೇಕು. (ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಲ, ವಿಜ್ಞಾನ- ಇವನ್ನು 

ಮತ್ತೆ ವಿವರವಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವದು ಸಾಧ್ಯ. ಅದನ್ನು ಓದುವ ಕಲಿಯುವ 

ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಷಾಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದ್ದರೆ ಸರಿ). ಹಾಗೇಯೇ ಕನ್ನಡದೊಂದಿಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗುವ ಹಿಂದಿ, 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗಳ ಸಾದಾ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯ. ಈ ಅಸ್ತವಾದದ ಮೇಲೆಯೇ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುಡಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. 

ಆದರೆ ಇಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ತೀರ ನಾಚಿಕೆಯ, ಬೇಸರದ ಮತ್ತು ಕಂಗೆಡಿಸುವ 

ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳೂ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವೂ ಅದೇಕೋ ಅತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾಖಾತೆಯ ಹಲವಾರು ಖಾವಂದರು 



ಕ್ರಿ ು 1೦ಪುಟ-೯ ೧೮೭ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಕ ಸಂಪುಃ 

ಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಮೇಲೊಬ್ಬರು, ಒಬ್ಬರ ಕೆಳಗೊಬ್ಬರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರೂ 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಲಕ್ಷಣ ಹೇಳತೀರದು. ಶಿಕ್ಷಕರ ವರ್ಗಾವರ್ಗಿಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಯೋಜನೆಗಳ 

ಗಳೇ ಬೇರೆ. ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಶಿಕ್ಷಕನೇ 

ಅಲ್ಲಿಂದ ೩ ಮೈಲಿಗೆ ೨ನೆಯ ನಂಬರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ೪-೫ ಪದವೀದರ ಶಿಕ್ಷಕರು; ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರೆ 

ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಕರಿದ್ದರೆ ಸಲಕರಣೆಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮೂರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೇ 

ಇಲ್ಲ. 

ಡ್ಡ 

ಗ್ದ. ಗತುಗ 
ಧಿ 

ಇಲ್ಲ. 

ಇಂಥ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ೭ ವರ್ಷ ಕಲಿತು ಬಲಿತು ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ 

೩ ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಆಕ್ಷರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಸಿಬಿಸಿ ಅರಗಿಸಿ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪಾಸಾಗುವ ಪವಾಡ 

ಸಾಧಿಸಿ ಹೇಗೋ ತರಬೇತಿ ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಸೇರಿ ಇತಿಹಾಸದ 

ಪುನರಾವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಪ್ಪಿದ ಉಚ್ಚಾರ, ಕೆಟ್ಟಿದ ವ್ಯಾಕರಣ, 

ಬಾರದ ಮಗ್ಗಿ, ತಿಳಿಯದ ಲೆಕ್ಕ, ತಿದ್ದದ ದೋಷ ಇವೆಲ್ಲ ಜೀವಮಾನಕ್ಕೆ ವಜ್ರಲೇಪ. 

ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ದ. ಕನ್ನಡಕ್ಕಿಂತ. ಉ. ಕನ್ನಡದ ಅವಸ್ಥೆ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ದ. ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಿಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಶಿಸ್ತಿನ ದಕ್ಷತೆಯ ಸೇವಾಭಾವದ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಇನ್ನೂ 

ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ : ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಮರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮರಿಪ್ರಾಯದವರ ಪ್ರಾಯಮುರಿಯುವ 

ಶಾಪವಾಗಿದೆ! ಇದು ಹೀಗೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನಡೆಯಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷ ್ಛ'ಕೊಡುವವರು ಯಾರು? 

ಪರಿಹಾರವೆಂತು? 

ಕಿ 

“ಶಿಕ್ಷಣ-ಪ ಪ್ರಗತಿ' ಹ. ್ರಾ. ಶಾಲೆ ಕುಂದರಗಿ ಇದರ ರಜತೋತ್ಸವ ಸಂಚಿಕೆ, ೧೯೭೬ 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೮ ಬ (ಸ್ಥಿ 

ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆರೆಹೊರೆಯವರ ನಂಟು 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಗುರಿಯಾವುದು? ಕೇವಲ ಸಾಕ್ಷರತೆಯೇ? ಅಥವಾ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ 

ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ (೮ನೆಯ ಇಯತ್ತೆಗೆ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಮಾಡಿಕೊಡುವುದೋ? 
ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಖಚಿತವಾದ ಒಂದು ನಿಲುಮೆ 

ಮುಟ್ಟಿದ್ದು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಂದರೆ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಭೆ ಸೆಮಿನಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ 
ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಇತ್ಯರ್ಥ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ 
ಪಾತಳಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಈವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಚಿತ್ರವೇನು? ೮ನೆಯ ಇಯತ್ತೆ ಸೇರಿದ ವಿದ್ಕಾರ್ಥಿಗಳೆಂಬ ಮಕ್ಕಳು 
ಹೇಗೋ ಮುಲ್ಕೇ (ಪ್ರಾ.ಶಾಲಾ) ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸುಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಲುಪಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಮೇಲ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪಾಸು ಮಾಡಿದ ಮುಲ್ಕೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬೆರಗಾಗಿ 

ಸೇರಿರುವರು. ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು. ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮರುದಿನ ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮರೆತು 

ಅಥವಾ ಉರುಹಾಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೇಪರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರಿ ಮಿದುಳು ರುಳರುಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 

ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಅಂದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾಹಂತದಲ್ಲಿ ಪುನಃ “ಪೂಜಾಂಕರಿಷ್ಕೇ'' ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು 

ಮತ್ತೆ ೫ನೆಯ ಇಯತ್ತೆಯ ವಿಷಯಾಭಾಸ್ಕದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ, ಹಿಂದಿ ಮುಂತಾದ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಚೆಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತಲೆಭಾರವಾಗಿ 

ಹೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಗಣಿತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. 

ಆದರೆ ಈ ಪುನಾರಂಭ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸುಗಮವಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆನೆಯ ಇಯತ್ತೆಗೆ ಮೀಸಲಾದ 

ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಂದಾಗ 

ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತ ಮುಗಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದವರನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವುದು ಯಾವಾಗ? 

ಹೊಸ ಹಂತದ ಬೋಧನೆ - ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದು ಯಾವಾಗ? 

ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಹೇಗೇ ನಿಲ್ಲಲಿ; ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಈ ನಮ್ಮ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂದು - ಒಂದೇ ಬೆಲ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕಾದ ಮಂತ್ರ - 

ಯೋಜನೆ. ಆಯಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಯಾ ಕೀಲಗಳೂ, ಚಕ್ರಗಳೂ, ಸಣ್ಣಮೊಳೆ, ಬೋಲ್ಟು 

ನಟ್ಟುಗಳು, ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳೂ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ - ಸಜ್ಜಾಗಿಯೇ ಯಂತ್ರದ “ಹಂದರ?” 

ಮುಂದೆ ಮೇಲಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ತಯಾರಾಗದೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಿಂತರೆ 

ಈಗ ಬಂತು ಕುತ್ತು. ಯಂತ್ರಕ್ಕೂ ಹೌದು; ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಜೋಡಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ 

ಯಂತ್ರಜ್ಞರಿಗೂ ಹೌದು. 

ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗ-ಉಪಾಂಗ ಆ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕೋ ಅದು 



೧೮೯ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ತಪ್ಪಿದರೆ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಮಾಡದೆ 

ಮುಂದಿನ ಸಜ್ಜಿಕೆ ಮುಗಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಂತ ಅನವಸ್ಥೆಯ ಹದಗೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ 

- ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರಾಖಾನೆಯ ಕೆಲಸ ಸಾಗಿದೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾಂತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಉತ್ತರೋತ್ತರ 

ದಕ್ಷಿಣಾಭಿಮುಖವಾಗಿಯೇ ಸಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹದವರಿಸಿ ಅರೆಸುಟ್ಟ ಹಂಚುಗಳಂತೆ ಸಾವಿರಾರು 

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಗಾದರೂ ಪಾಸಾಗಿ - ಕಂತಿನಿಂದಾದರೂ ಕೊನೆ 

ಮುಟ್ಟಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಬಾರದ ಒಡವೆಗಳಾಗಿ ಈ ಕಾರಖಾಸೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಘನ ಗಹನ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮುಖವಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಲನ್ನು 

ಕುರಿತ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು. ಮೇಲಿನ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಮನದಟ್ಟಾಗುವದೆಂದರೆ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತವು ಅತ್ಕಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು. ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಕಾಸದ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹಂತವು ಸುಭದ್ರವಾಗಬೇಕು; ಸ್ವಯಂ ಪೂರ್ಣವಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲುವವರೇ 

ಮುಂದೆಯೂ ಸಲ್ಲುವರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬುನಾದಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದರೇನೇ ಅದರ ಮೇಲೆ 

ನಿಲ್ಲುವ ಮುಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಂದಿರ ದೃಢವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಲ್ಲದು. ಒಂದು ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ 

ಅಥವಾ ತದಿತರ ಇಲ್ಲವೆ ತದುಪರಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಕಂಡುಬರುವ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗೆ ಈ 

ಬುಡಕಟ್ಟಿನ ಬಳ್ಳು - ಜೊಳ್ಳುಗಳೇ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ, 

ಉತಷ್ಟಗೊಳಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ 
ಹಂತದಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪನಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು 
ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ತರಬೇತಿಯ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಹತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು 

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಪದವೀದರರು, ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವೀದರರು 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನೇಮಣೂರರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೇನು? ಈ ಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಾಪನದ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ 
ಗುಣೋತಷ್ಟ ಮಟ್ಟ ಏರಿದಂತೆ ತೋರುವದಿಲ್ಲ. ಈ ಉಚ್ಚ ಶಿಕ್ಷಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿಂತ 
ಸಾಮಾಜಿಕ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು-ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಇವರಿಗೆ 
ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನ-ಮಾನಗಳ ಬಗೆಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಭಂಗ ಅನುಭವಿಸಿದಂತೆ ಆತ್ಮಗ್ಲಾನಿ ಬಾಧಿಸಿದಂತೆ 
ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಭಾವನಿಷ್ಠ ತೊಡಕು. ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದಲು 
ಬರುವಂತಹುದಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ತಿದ್ದಲು ಸ್ಕಾಧವಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ತೊಡಕು ಇದೆ. ಅದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ 
ದಿ 

ನೋಡಲು ಏರ್ಪಡಿಸಲು ಬರುವಂತಹುದು. ಅದೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯ 
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಲಕರಣೆ, ಉಪಕರಣ ಹಾಗೂ ಆತ್ಕಾಧುನಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಅಧ್ಯಾವತ್(//೧77/) ಮಂತ್ರ 
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ತಂತ್ರಗಳ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ತಿ ಅಭಾವ. 

ಇಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ "ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳ. ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಒಮ್ಮೆಲೆ 
ಭಾರವಾಗಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಲಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಹಾಯಕ 
ವಸ್ತು ವಿವರಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಬಹಳವಿದೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು ಇಲ್ಲವೆ ಮೊಡೆಲ್ 
ಶಾಲೆಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಅನುಕೂಲವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಒದಗುವಂತಿಲ್ಲ. 

ಅಂಥ ಉಪಕರಣ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರೂ ಅವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ - ಉಪಯೋಗಿಸುವ ತಜ್ಗತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವಕಾಶಗಳ 
ಮಟ್ಟಿಗೂ ತುಂಬ ಅನಾನುಕೂಲವುಂಟು. ಮುಲ್ಕೀ ಮಟ್ಟದ ಇಂದಿನ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ 

ಪದವೀಧರರೇ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗಬಹುದೇ? 

ಇಂಥ ತೊಡಕಿನ ನಿವಾರಣೆ ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸುಗಮ ಉಪಾಯವಿದೆ. ಅದೆಂದರೆ 

ಹತ್ತಿರದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ತಾಲೂಕ ಮಟ್ಟದ ಶಾಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ೪-೫ ಶಾಲೆಗಳು 

ಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. 

ಇಂಥ “ನೆರೆ-ಹೊರೆಯವರ ನಂಟಿ'' ನಿಂದ ಒಟ್ಟು ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಈ ಹತ್ತಿರದ 

ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಶಾಲೆಗಳ ವೇಳಾಪತ್ರಿಕೆ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಒಂದು 
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದದ್ದು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಒಡನಾಡಿ 
ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹದ ಉತ್ಸುಕತೆಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧ 

ಪಟ್ಟ ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನು ಒಂದುಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು. 

ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವುದೂ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದೂ ಯಾವ ರೀತಿ? ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ 

ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದೊಂದೇ "ಯಾಂತ್ರಿಕ ಲಾಭ'ದ 
ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸಮಾಡುವ ಬಹುಜನ ಶಿಕ್ಷಕ ಸ್ತೋಮದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಮೂಡಬೇಕು. 
ಅಂದರೆ ಲಕ್ಷಿಸುವವರು ಯಾರು? 

ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯ ಭಾವನಾ ಸಂಬಂಧ ಬೆರೆಯುವದಲ್ಲದೆ ಇಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿಯ 

ಹಳ್ಳಿ-ಪಟ್ಟಣ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ನಡುವಿನ ತಾರತಮ್ಯ ವೈಶಮ್ಯ ನೀಗಿ ಮಕ್ಕಳ 

ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಂದು ಇಡಿಯಾದ ಅಖಂಡ ಸಹಕಾರಿ ಸಾಧನೆಯೆಂಬ ಭಾವನೆಯೂ, ಸಂಘಟನೆಯೂ 

ರೂಢಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿತವ್ಯಯದೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಪೂರಕವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳ 

ವಿನಿಮಯವು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಲೆಯ, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಾಠ, 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಧಾನ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರೂ 

ಗೀತೆ ಅಂದಂತೆ - “ಪರಸ್ಪರ ಭಾವ ಮಾತಃ ಸಿದ್ಧಿಂ ವಿದಂತಿ'', 

ಛಿ 

"ಕಲ್ಪತರು', ೧೯೭೭ 
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ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಉಪೇಕ್ಷಿತ ಪಶ್ನೆ 

“ನಾಲಿಗೆ ಕುಲಂ ತುಬ್ಬುವುದು'' ಎಂದು ಕವಿ ರಾಘವಾಂಕ “ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಕಾವ್ಯ?” ದಲ್ಲಿ 

ಅಂದಿದ್ದು ಒಂದು ತ್ರಿಕಾಲಾಬಾಧಿತ ಸತ್ಯ. ವಾಗ್ಮಿತೆಯ ೪ ಏನೇ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ 

ಮಾತು “ದರ ಮೋಡಿದನಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಸಾಂಸತಿಕ ಸಂದರ್ಭ ಪ್ರಭಾವ ಹಾಗೂ 

ಸತ್ವದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಬಾಯಿ ತೆರೆದ ಕ್ಷಣ ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು 
ಶೋಚನೀಯವಿದ್ದಷ್ಟೇ ಆಲೋಚನೀಯವೂಾ ಆಗಿದೆ. 

ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಯ್ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಚಿತ್ರೆಸಿದ್ದರು. 

ಅವರು ಆವೇಶಯುಕ್ತವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನಂತೆ ಗಜರಿ ಗರ್ಜಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಮಾನ್ಕ 

ಮಹಾನುಭಾವರಿಗೆ “ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ'' ಶಬ್ದ ಸರಿಯಾಗಿ ಉಚ್ಛರಿಸಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ 
ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ $ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಶಬ್ದದ ಅವರ ಉಚ್ಚಾರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು 

ಅವರ ಬಾಯಿಂದ "`ಹೊರಬಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಧೀರಗಂಭೀರವಾಗಿ ಅವಡುಗಚ್ಚಿ ಕುಳಿತರೂ 

ತಿಳಿಗೇಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಿಸಿ ಗಿಸಿ ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಸ ತುಷ್ಟ. ಮಂತ್ರಿಗಳು 

ಸಜ್ಜನರು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ವಿನೋದಕ್ಕೆ “ನಗುವರೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. (ಹಾಸ್ಕಾಸ್ಪದವಾಗುವದೂ 

ಹಾಸ್ಕರಸದ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರಣವಲ್ಲವೇ ?) 

ಇರಲಿ, ಆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ದರ್ಪ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಸರಕಾರಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಸ್ವಂತದ ಪದವೀಧಾರಿ 

ಶಿಕ್ಷಣ - ಇವು ಏನೇನೂ ಅವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಲಿಲ್ಲ- ತಮ್ಮ ಉಚ್ಛಾರದ ನಗೆಗೇಡಿನಿಂದ! ಅವರ 

ನಾಲಿಗೆ ಅವರ ಸಾಂಸತಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಬಟ್ಟಬಯಲು ಮಾಡಿತ್ತು. 

ಶಬ್ದಗಳ ಅರ್ಥ, ಭಾವ, ಮರ್ಮ, ಪ್ರಯೋಗ ಇವೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ - ಮೊತ್ತಮೊದಲು ನಮ್ಮ 

ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡುವುದು ಆ ಶಬ್ದದ ಉಚ್ಛಾರಣೆ. ಅದರ ಸ್ವರ - ವ್ಯಂಜನ, ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ, 
ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳ ವಾಚಾಶುದ್ವಿ 

ಈ ಮಾತು ಮೊನ್ನೆ ನನಗೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾಗಿ, ತುಂಬ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಗುರಿ 
ಮಾಡಿತು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಹೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ "ಅನೌಂಸರ' 
ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವದಿತ್ತು. ಆದರ ಸಮಿತಿಯ ಒಬ್ಬ 
ಸದಸ ಒನಾಗಿ ನಾನೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮೂಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದರು. 
ಅವರಲ್ಲಿ ಲೇಖೀ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಹುಸ ೦ಖ್ಯರು ಬಲಿಯಾಗಿ ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ "ಬರೇ ೫೯ ದುರ್ದೈವಿಗಳು 
ಉಳಿದರು. ಅವರ ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಾಜುವೇ ಅಂದರೆ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟು, ಕನ್ನಡಬರಹದ ಮಜಕೂರನ್ನು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಕೇಳುವ ದುರ್ದೈವ ನಮ್ಮ ದಾಗಿತ್ತು. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು 
ಉನ್ನತ ಪದವೀಧರರು, ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಪಕರು, "ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ವಾಕ್ಸ್ಪರ್ಧೆ, ವಾದ-ವಿವಾದ, 
ನಾಟಕರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದವರು. ಆದರೇನು? ಈ ೫೯ರಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 
ಜ್ ್ಪ ಗೆ ಬದುಕಿ ಉಳಿದವರು ೧೮ ಮಂದಿ! ಅವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು 
೭ ಜನರನ್ನು (ನೇಮಕವಾಗಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳು ಬರೇ ೪1) 

ಇದೇಕೆ ಹೀಗೆ? ಈ ಮಹಾಶಯರಿಗೆ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಗದ್ಯ ಪರಿಚ್ಛೇದಗಳನ್ನು ಅಸ್ಪಲಿತವಾಗಿ, 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೯೨ 

ಸುಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಿವಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ದನಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಭಾವಕ್ಕೆ ವಾಗ್ದೋರಣೆಗೆ ಭಂಗ ಬರದಂತೆ, 
ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ॥ ಒದಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬಾನುಲಿಯಲ್ಲಿ "ಉಲಿ'ಯೇ ಮಾಧ್ಯಮ. ಕಾಣದ 

ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದನಿಯೇ ನಾಲಿಗೆಯೇ ಅದರ ಶಕ್ತಿ ಸತ್ವ. ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು "ತುಬ್ಬು 'ವದು ಆ ದನಿ 
ಅಪಸ್ಪರ-ಅಪಸ್ಮಾರವಾದರೆ ಕೇಳುವರು ರೇಡಿಯೋ "ಚ್ ಆಫ್' ಮಾಡುವರು. ಕಟ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು 
ಬೇರೆ. ಕೋಣೆಯಿಂದ ದನಿ ಬಿತ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾವು. ಪರೀಕ್ಷಕರು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 
ಕುಳಿತು ಅವುಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. 

ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕೊಂಕಣಿ, ತುಳು ಯಾವ ಭಾಷೆಯೇ ಇರಲಿ. ಅದನ್ನು ಆಡುವ 
ದನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಸ್ಪಲಿತತೆ ಇರಬೇಕು. ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆ 
ಅಕೃತ್ರಿಮತೆ ಇರಬೇಕು. ಕಂಠ ಸುಖವಾಗಿರುವುದೂ ಸಹ್ಯವಾಗಿರುವುದೂ ಅವರವರು ಪಡೆದು 
ಬಂದದ್ದು. ಆದರೆ ಆ ದೇವದತ್ತ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ತಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 
ದೃಢತೆ ಮಾರ್ದವ ಉಚ್ಛಾರಣೆಯ ಹದಗಾರಿಕೆ ಪಳಗಿ ಬರಬೇಕು. ಕೀಸರು ಇರಬಾರದು. ಅದು 
ಕೇಳುವಾಗ ಬೇಸರವಾಗಬಾರದು. 

ಆದರೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಶಾಜನಕವಾಯಿತು. ದೇಶದ 

ಆದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ 
ಬರುವುದು ಹೆಚ್ಚು! 

ಈ ಕುರಿತು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲವರಿಗಿಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೊಣೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದೆಂದು ನನ್ನ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳು - ಅವು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಿರಲಿ 

ಮಾಧ್ಯಮಿಕವಿರಲಿ - ಈ ಭಾಷಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುರಿತಾದ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನೇ 

ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾ ಕೆಡಿಸುತ್ತ ಬಂದಂತಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನನ್ನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೇವಾವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನಾನು ಮನಗಂಡ ಕಟುವಾದ ಸತ್ಯವಿದು. ಉತ್ತರೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಿಂತ ಪರೀಕ್ಸಾರ್ಥಿಗೆ ಮಹತ್ವ 

ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಬಂದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗಲು ಏನು ಬೇಕೋ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ, 

ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತುಂಬಿ ಭದ್ರಗೊಳಿಸುವುದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಪಾಠಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ 

ಜಸ ಉದ್ದ ಸುಶಿಕ್ಷಿತನೆಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಯಾವದೊಂದು ಗದ್ಯ 

ದೃಭಾಗವನ್ನು ಅಸಂದಿಗ ಸ | ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಆತ್ಮ-ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಓದಲು 

ಕಷ್ಪಮಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಕ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಂದಂದಿನಿಂದ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗಗಳ ಶ್ರೇಣಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಲು 

ಬರುವಾಗ ಈ ಭಾಷಾಶುದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೇ ಮತ್ತಿಷ್ಟು 

ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕಳಗ ತ್ತರ ಕೆಢುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. “ಭಂದು ಭಾಂದವರ” "ಖತೆ''ಯೊಂದು 

ಭಾದೆ ಆಗಿದೆ. ಷ ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಷ ಭೇದ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಒತ್ತಕ್ತರಗಳ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರೊ 8 ಕಣಿ ರ್ಥಿಗಳು ಮಣಿಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಪದವಿಂಗಡಣೆಯಂತೂ ಜನ್ನು ಹತತ 

("ತರಿಕೆದೆ.. ಏರಿಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಕರಿ ಕುರಿಮರಿ ಮೇಯುತ್ತಿದ್ದುವು'” -: ಈ ಮಹಾವಾಕ್ಕದ 

ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಧ್ವನಿ ಪರೀಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡರು' [) 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಉಚ್ಚಾರ ತ್ರುವ - ಅದು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಪಳಗಬೇಕು. 

ಅವದಿ ದಕ್ಕೆ ಕಂಠಪಾಠ ಮತ್ತು ಇ ವಾಚನ -. ಅದೂ. ಅಪರಠಿತ ಗದ್ಯದ ವಾಚನ - ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ 

ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಸಕ್ರಿಯ ಅಂಗವಾಗಬೇಕು. ಆ ಬಗೆಗೆ ಇಂದು ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ನನ್ನೊಬ್ಬ ಸಂಸತ ಪಂಡಿತ ಗೆಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಪರಿಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಗಳ ಉಚ್ಛಾರ ವಿಧಾನ "ಗೊತ್ತು. ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಗದ. ಭಾಗವನ್ನು ಅವರು ಆ 

ಕಿತ ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೂ ಅಸ್ಪಲಿತವಾಗಿ ಓದಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ! ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ 

ಭಾಷೆಯ 0007600 ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಳಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೇವಲ ನ್ಯೂಟೈಪ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು 

ಇದಿರಿಸುವ ಉತ್ತರಕುಮಾರರಾಗಿ ತರಬೇತಿಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ) ಉಕ್ತವಾಚನ, 

೧೦॥8೩॥೦೧ದ ವಾಡಿಕೆಯನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇಶೀ ವಿದೇಶಿ 

ಹೆಸರುಗಳಂತೂ ಅವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಅವಾಚ್ಛರೂಪ ತಾಳುತ್ತವೆ. - ಜಿಂಖಾನೆ, ಜಮಖಾನೆ 

ಆಗುವಂತೆ ಯಾವ ಶಬ್ದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಕ್ಷರದ ಉಚ್ಛಾರ ಲೋಪವೆಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ 

ಜಡ್ಚ, ಲಾಡ್ಜಿಂಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಪಸ್ಮಾರಗಳು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. 

ಇಂಥ ಅನವಸ್ಥೆಯ ಪ ಪ್ರಸಂಗ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಸದಾ 

ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆ ಕಾ ಸ್ ಈ ವಾಚಾಶುದ್ಧಿ ಮಾತಿನ ಹದ - ಮ 
ಬಗೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಸತತ ದಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಮುಂದೆ 

ವಜ್ರಲೇಪವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವದು. ಮುಂದೆ ಪ್ರೌಢರಾದಾಗ ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ದೋಷ ಬುದ್ದಿಗೆ 
ತಿಳಿದು ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುವುದು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಶಕ್ಕಪ್ರಾಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಬರದ ಈ ಜೀವಾಳದ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ 

ಇಂದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಡೆಯಬೇಕು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈಗ ಈ ಎರಡೂ 

ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕೀಯ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಾರತಮ್ಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ 
ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪದವೀಧರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಾಕಷ್ಟು ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಹೊಸ 

ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯ ಈ ಹಿಡಿತ ಪಳಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೂ ಇದೇ 
ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂಡಿ “ಹಿಪ್ಪಿ''ಯಾಗಿ ಬಂದವರು! 

ಆದರೂ ಈ ವಾಚಾಶುದ್ಧಿಯ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಗಾದರೂ 
ಆರಂಭವಾಗಬೇಕು. ಸ್ವರ ವ್ಯಂಜನ, ಅಲ್ಪಪ್ರಾಣ, ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳು, ಸಂಯುಕ್ತಾಕ್ಷರಗಳ 

ಉಚ್ಛಾರಣೆ, ಸಶಷ, ಬಕಾರ ರಕಾರದ ೧0೧ ಗಳ, ಜಗಳ ಪ್ರಭೇದ-ಇದೆಲ್ಲಾ ಮನದಟ್ಟಾಗಬೇಕು. 
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದಟ್ಟ ನಾಲಿಗೆಯು ಮಿದುವಾಗಿ ಲಾಲಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಡಿನಲಿದಾಡಬೇಕು. 

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಧ್ಯಾಪಕರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವರೇ? ಇಂದು 
ಕನ್ನಡ ಸರ್ವಚನಿಕ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ "ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಗ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ 
ಈ ಮಲಿನೀಕರಣ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು? 

ಆ 

"ಕಲ್ಪತರು' , ೧೯೭೭. 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೧೯೪ 

ಗಡಿಸಮಸ್ಕೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಜೀತಿ! 

ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ! ಯಾವ ಗಡಿ? ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ? ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ? ಎಂದು ಕೊನೆ? 

ನಮ್ಮ ದುರ್ದ್ವೈವೀ ದೇಶದ ನಡೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ನೋಟ ಹಿಂದಕ್ಕೆ! ನಮ್ಮ 

ಸಮಸ್ಯೆ ಸಃ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭೂತದ ಬಾಧೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಕರ್ಮ ಫಲ (ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಅಲ್ಲ. 

ಹೊಸತಾಗಿ ವಿಮೋಚನೆಗೊಂಡು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೆಣಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳನ್ನೂ 

ಪೀಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾರಬ್ಧವಿದು!] ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಹೊಂಚಿನಿಂದರೋ ನಮ್ಮ 

ತೊಡಕುಗಳು ಒಂದಲ್ಲ ಓಂದು ರೀತಿ ವರ್ತಮಾನದ ಬೆನ್ನೇರಿ ಭೂತ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರ 

ಪರಿಣಾಮ - ಸಿಂದಬಾದನ ಹೆಗಲೇರಿದ ಆ ಮುದಿ ಮುನುಷ್ಯನಂತೆ! 

ಈ ಬೆನ್ನು ಬಿಡದ ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ನಿಷ್ಠುರ 

ಮನೋಬಲ ಆಧುನಿಕತೆಯ ನಿಶ್ಚಲ ನಿಷ್ಠೆ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ೩೫ ವರ್ಷಗಳ 

““ರಾಷ್ಟ್ರಿ ೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ'' ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿಲ್ಲ 

ಈ ಗಡಿಸಮಸ್ಯೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದ ಮಾದರಿಯ ಎಲ್ಲ 

ಪಾತಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಯುಗ, ಬದುಕಿನ ಮಾದರಿ 

ಆಡಳಿತ ಸಾಂಸತಿಕ ಅವ್ ಮುಗಿದು ಅದರೊಳಗಿಂದಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶುರುವಾಗುವಾಗ ಅವೆರಡರ 

ನಡುವೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸೀಮಾರೇಖೆಯೇ ಖಚಿತವಾಗಿ ಮೂಡಿದ್ದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ದಿಗಂತದ 

ರೇಖೆಯಂತೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇರುವ ಅಂತರಕ್ಕೆ 

ಅನುಸಾರವಾಗಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? ಏನು ಬಗೆಹರಿಕೆ? 

ಭೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿ ರೇಷೆಗಳೇ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವಿನ ವಿಂಗಡಣೆ 
ಸ್ಪಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಾಂತರಿ “ಆಯಾರಾಮ ಗಯಾರಾಮ''ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ. ದಿನ ಬೆಳಗಾದರೆ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷಗಳ ಗಡಿ ಗೆರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ವಾಲುತ್ತ, 
ಜಿಗಿಯುತ್ತ, ಸರ್ಕಸಿನಲ್ಲಿ ತಂತಿಯ ಮೇಲಿನ ತಾರೆಯಂತೆ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗ, ಖಾಸಗೀ ರಂಗ, 

ಸಹಕಾರಿ ರಂಗ, ಸಾವುಕಾರಿ ರಂಗ. ಈ ದ್ವಂದ್ವ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಕಾಲು ಚಾಚಿದೆ, ನಮ್ಮ 

ಉದ್ದಿಮೆಗಾರಿಕೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ವಿತರಣೆಗಳ ವ್ಯವಹಾರ. ಕೃಷಿರಂಗವೂ, ಇದೇ ದೇಖಾವೆ. ಅಪ್ಪಟ 

ರೈತ “ಹಾರು? ಚಿಕ್ಕ ಹಿಡುವಳಿಗಾರನೋ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಣದ ಫಸಲು ದೋಚಿಕೊಳ್ಳುವ 

ದೊಡ್ಡ ರೈತನೋ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಯಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ? ನೇರ ನೀರಿಗಿಳಿದು ಬಲೆ 

ಬೀಸುವ ಬೆಸ್ತನದೋ? ರಂಪಣಿ ಪರ್ಸೀನ್ ಬಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಗಡಲಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೇಟೆ ಸಾಗಿಸುವ 

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಮೀನುಗಾರರದೋ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಪಾಲಿಗೋ ಕೂಲಿಗೋ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು 

ಲಾಂಚುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಈ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸುವ ಸಾವುಕಾರರದೋ. 

ಮೀನುಗಾರರಲ್ಲಿಯೇ . ಈ ತಿಮಿಂಗಿಲ ನ್ಯಾಯ! ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ. 



ರ್ಗಿಜ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಮ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಟಿ “ರಾಜಕಾರಣ''ದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ "ರಣ? ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ರಾಜಕೀಯ ರಂಗವೂ ರಣಕಳ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಮ್ಯಾನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನುವಂತೆ ಗಡಿ ಎಂಬುದೇ 

ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಕ್ಕಿನ ಹಟದ ಹಗ್ಗದ ಜಗ್ಗಾಟ (ಟಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್) ನಡೆದಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ, 

ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯ, ಮಂತ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿಧೇಯ? ಟಿಕೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಪಕ್ಷಕ್ಕೋ ಓಟು ಕೊಟ್ಟ 

ಪ್ರಜೆಗೋ? ಸರಕಾರೀ ಯಂತ್ರಕ್ಕೋ? ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಕುರುಡು ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋ? ಅವನ ಕರ್ತೃತ್ವದ 

ಗಡಿಗಳೇ ನಿಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ. 

( 

ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಲಾಗುವಾಡು. ಕಥೆ ಕಾದಂಬರಿ, ಗದ್ಯ 

ಲೇಖಕ ಪುರೋಗಾಮಿಯೋ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ದನೋ? ಬಿಡಿಗೈ ಬಂಟನೋ ಯಾವದೊಂದು 

ಗುಂಪಿನ ಗಾಂಪನೋ? ಕವಿಯಾದರೆ ನವೋದಯದವನೋ ನವ್ಯನೋ? ನವ್ಯನಾದರೆ 
ಅಡಿಗೇತರನೋ ಅಡಿಗೋತ್ತರನೋ? ಅಲ್ಲಿಯೂ “ದಲಿತ''ನೋ ಬಂಡಾಯದವನೋ ಈ 

ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದ ರೇಖಾವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡು ನೆಲೆಗೆಡುವಂತೆ ತಲೆಕೆಡಿಸುವ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ 

ಇದು! ಒಂದು ಕವಿತೆ ಬರೆದರೆ ಅದು ಸ್ವಚ್ಛಂದವೋ ಗದ್ಯವೋ ಪದ್ಯವೋ ಗ - ಪದ್ಮವೋ ಪ - 

ಗದ್ಯವೋ? ಏನೆಲ್ಲ ಅವಾಂತರ. 

ನಮ್ಮ ಸಂಸತಿ ಅತ್ತ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಭಾರತೀಯವೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ 

ಅತ್ತ ವೈದಿಕವೂ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಪೌರಾಣಿಕವೂ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಶಿಕ್ಷಿತ 

ಪದವೀಧರರೆಷ್ಟು? ಅಸಂಸತ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರೆಷ್ಟು? ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂಧಶ್ರದ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಏನೆನ್ನಬೇಕು? 

ವೈಚಾರಿಕರೆನ್ನುವವರೂ ರಾಹುಕಾಲ, ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಜಾತಕ ಫಲ, ವ್ರತ - ಪೂಜೆ, ಮಠಮಾನ್ಯ, 

ಬಾಬಾ ಭಗವಾನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಒಪ್ಪಿದವರೇ ಅಪ್ಪಿದವರೇ! ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ. 

ನಾವಾದರೋ ಪೂರ್ತಿ ಈಚೆಗೋ ಆಚೆಗೋ ನಿಂತವರೇ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೋಬಡಿ 

ಈಸ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಲಿ ಸೇನ್, ಅತ್ತ ಹುಚ್ಚರೂ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಬುದ್ದಿ ಬಲ್ಲವರೂ ಅಲ್ಲ; ಊರು - 

ಕೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಗಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು (ಬಾರ್ಡರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಸಸ್) ನಮಗೆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಢಿಕ್ಕಿ 

ಹೊಡೆಯುತ್ತಲಿವೆ. ಎಂಥಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತನ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿರುಕು. ಎಲ್ಲೋ 

ಒಂದು "ಬಟಾಟೆಯ ಚೂರು' ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯ ಹುಟ್ಟಾಟ! 

ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ. 

ಕಲಬೆರಕೆ ಸಂಸತಿ - ಕಲಬೆರಕೆ ಭಾಷೆ - ಕಲಬೆರೆಕೆ ಉಡುಗೆ - ತೊಡುಗೆ ಊಟೋಪಚಾರ, 
ಆಚಾರ ವಿಜಾರ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ನಮ್ಮ ಮೈಮನಗಳು ಬದುಕಿನ ಗಡಿ ಗೆರೆಗಳೂ ಹಿಂದೆ 
ಮುಂದೆ ಚಲಿಸುತ್ತವೆ. ನಾವೂ ಆಚೆ ಈಚೆ ಹಾರಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸದಾ ಗಡಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ 
ಸುಳಿದಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. 

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಗಡಿಗಳ ಬಗೆಗೂ ಅದೇ ಜಾಯಮಾನ. ಹಿಮಾಲಯದ ಗಡಿಯಿಂದ 
ಪ್ರತೀ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಗಳವರೆಗೂ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದಿಗ್ಧ ಭಾವೋದ್ರಿಕ್ತ, ಅಸಮಂಜಸ ಧೋರಣೆ, 
ನಮ್ಮ ಸರಹದ್ದುಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ರಣಹದ್ದುಗಳಂತೆ ಚೀರಾಡುತ್ತೇವೆ, ಹೋರಾಡುತ್ತೇವೆ. 
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ಮ್ಮದೇ ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ, “ಕಣ್ಮ ಮರೆಯಾದ ಕನ್ನಡ''ದ ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಲೆಯ 
ಟ್ ಹಳೆಯದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭಾಷಾನುಗುಣ ಪ್ರಾಂತ ರಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯೂ 
ಬೆಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಗೆಯಂತೆ ನಮ ನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ನಮ್ಮ ಗಡಿಗಳು ಕೇರಳ, ತಮಿಳುನಾಡು, 

ಆಂಧ್ರ (ತೆಲುಗುದೇಶ) ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೀಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಳಕುಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು 

ಅನಿವಾರ್ಯ. ಸಾರ್ವಭೋಮ ರಾಷ ಸ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ನೋಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರುವಂತೆ ನಮ್ಮ 

ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ನಿರ್ಜನ ಪಟ್ಟ (ಬಫರ್)ಗಳ ಏರ್ಪಾಟು "ಅಗತ್ಯ; ಹೀಗಾಗಿ ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ ಭಾಷಾ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಅಂಚುಗಳು ತೆಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತೊಡಕಿಕೆರಿಡಾಗ ಪರಿಹಾರವೇನು? 

ಚೀನೀ ಆಕ್ರಮಣದಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯೇ? ಮುರಿಯಿತೋ! ಉರಿಯಿತೋ! 

ಹಗೆಯ ಹಟ ಮನೆ ಮಠ! ಹಾಳ್ ಹಾಳ್ ಸುರಿಯಿತೋ ಹಗೆಯ ಬೀಡಕ್ಕಟ! ಎಂದು ಮೈಸೂರು 

ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಪೂಣ್ಯ ಬಿಎಂಶ್ರೀ "ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ'ವೆತ್ತಿ ಉಗ್ಗಡಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ 
ಶಾಪವಾಣಿ ಪತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ ಸ್ತುತ್ಕವೂ ಅಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಡಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ 

ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರದು. 

ಒಂದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಆಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಈ ಹಿಂದೆ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನಲ್ಲಿಯೂ ಸರಕಾರ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ, ಈಗಲೂ 

ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಶೇಷತಃ ಕನ್ನಡ - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೀಮೆಯ. ಪ್ರಶ್ನೆ - ಬಗೆಹರಿಯದೇ ಉಳಿಯಿತು. 

ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಅಂದು ಸುಲಭ ಸ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದುದ್ದು ಇಂದು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಇಂದು ನಮ್ಮ 

ಸುತ್ತಲಿನ “ಗಡಿ” ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಗಳ ಸರಕಾರಗಳು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ 

ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಕ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆ. ಅವರಾರೂ ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ 

ಆಪ್ತರಲ್ಲ! ಅನುಕೂಲರೂ ಅಲ್ಲ. 

ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೆಂದರೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಯ ವಾದಗ್ರಸ್ತ 

ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕೀಕರಣ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೇ ನಮ್ಮ 

ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿದ್ದರೆ ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ಅಲ್ಲಿಯ ಮತದಾರರಲ್ಲಿಯ ಇವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಹೇಗೋ ಅವರ ಮನೋಭುೂವಮಿಕೆಗೂ ಪ್ರತಿನಿಧಿ 

ಎನ್ನಬೇಕು. (ಇನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲುವ ಮಂತ್ರ - ತಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೂ 

ದೃಢಭಾಜಕ). 
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ - ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಪಶ್ನೆಗೆ 

ವಿಶೇಷತಃ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ಆಗೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ 

ಉಲ್ಭಣಗೊಂಡರೂ ಈ ಹೊಟ್ಟೆಬೇನೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಸ್ಥಾಯಿ (ಕ್ರಾನಿಕ್) ಆಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. 

“ಎಲ್ಲಾ ದೇವರು ಬಂದು ತಲ್ಲಣಗೊಂಡರೂ ಇಲ್ಲಿದ್ದವರ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲುಳಿಯಿತಲ್ಲಾ!'' 

ಇದರ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಶೃಂಗ ಸಭೆಯಿಂದಲೋ - ಈ ಗಡಿ ಪ್ರದೇಶದ 

ಸಕಲ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಮರ ಹಾಗೂ ಸಂಸತ್ - ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಕರುಗಳ 
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ಸಮಾವೇಶದಿಂದಲೋ ಹೊಸದೊಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಆಯೋಗದ ತೀರ್ಪಿನಿಂದಲೋ - ಯಾವ 

ವಿಧಾನದಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ...? ಸಂಸತ್ತಿನವರ ಹೇಳಿಕೆ ಹಸ್ಮಕ್ಷೇಪ ಯೋಗ್ಯ. ತಾಟಸ್ವ್ಯ 

ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಬುದ್ಧಿಯದಾಗಿ ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ಜನತೆಗೆ ಕಂಡೀತೆ? 

ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದಿದೆ. ಮಹಾಜನ ಆಯೋಗದ ಅಹವಾಲು; ಈ 

ಆಯೋಗವನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಆಗ್ರಹಪಟ್ಟು ಬಯಸಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಉದಾಸೀನವಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ಆಯೋಗದ ತೀರ್ಪು ಬಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದನ್ನು ಶಿರಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿತು. ಆದರೆ 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈಗ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹೇಗೆ? ಏನು? ಮೂಲತಃ 

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಜನರು ನೀಡಿದ್ದು ಐತೀರ್ಪೋ (ಎವಾರ್ಡ್) ಬರಿಯ ವರದಿಯೋ? 

ವರದಿಯಂದಾದರೆ ಅದರ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಾಧ್ಯ ಮತ್ತು ಸಿಂಧು. ಅದು ಐತೀರ್ಪು 

ಅದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಬಾಧ್ಯ. 

ಹೀಗೆ ಈ ಮಹಾಜನ ಐತೀರ್ಪು! ವರದಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗೆಗೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಶಂಕೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 

ದಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೊಸ ಪರಿಹಾರದ ಶೋಧ. “ಪಾಟಸ್ಕರ್ ಸೂತ್ರ''ವೊ? ಇನ್ನಾವ ಸೂತ್ರ 
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಘಟಕವಾಗಿ ಎಣಿಸಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಗಡಿ ರೇಖೆಯನ್ನು 
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಪಾಟಸ್ಕರರ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ 
ಸೂಚಿಸಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ದೀರ್ಫ ಸೂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನು 

ಅವಲಂಬಿಸುವುದೇ ಸುಸೂತ್ರವೇನೋ. 

(1 ಟ್ರ ( “ಿ ಬಟ ( ಕ [ ತ ಡ್ರಾ ಣ್ಕಾ ( ಗಿ 
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ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ 'ಕ್ಯಾಲ್ಶಂ' ಕೊರತೆ 

ಇದನ್ನು ನಾನು ಕೇವಲ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕನೆಂಬ ನಿಲುಮೆಯಿಂದ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಸುಮಾರು 

೪೫ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಾಪನದ ಅನುಭವದ ಬಲದಿಂದ. 

ನಾನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾದದ್ದು ೧೯೩೨ರ ಸುಮಾರಿಗೆ. ಅಂದು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಕ್ 

ಶಿಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ - ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು- ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸಂಸತ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನೂ 

ಇಂಗ್ಲಿಷಿನೌಲಿಯೇ - ಇನ್ನುಷ್ಟು ದುರ್ಬೋಧಗೊಳಿಸಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, 

ಇಂಗ್ಲೀಷ ಪೀರಿಯಡ್ಡಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಇತಿಹಾಸ, ಭೂಗೋಲ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಗಣಿತ ಇತ್ಯಾದಿ 

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷನಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು, ಅದೆಲ್ಲ ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲಿಗೆ 

ಕಡುಬು ತುರುಕಿದಂತೆ ಆದರೂ, ಒಟ್ಟನಲ್ಲಿ ನಾವು ನುಂಗಿದ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನ ಒಟ್ಟೂ ಮೊತ್ತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 

ಮತ್ತೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಹಲವು ವಿಷಯಾಭ್ಯಾಸಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನೇ ಕಲಿಯುವಂತೆ 

ಆಗಿ ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಾಗದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆದು ಬಂತು. ಇಂಗ್ಲಿಷ ಶಬ್ಬ 
ಸಂಗ್ರಹ, ವಾಗ್ದೋರಣೆ, ಪಡೆನುಡಿಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ತಾನಾಗಿ ಧಾರಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಲಿದು 

ಪಳಗಿ ಬಂದು ಕ್ರಮೇಣ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಭಾಷೆ ಅಷ್ಟೋಂದು ಸುಧಾರಿಸಿದ್ದು ಕಂಡು ನಮಗೇ 

ಬೆರಗಾಗುವಂತೆ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು! ಅಂದು ಹಾಗೆ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ 

ಪ್ರಜ್ಞೆ - ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಇಂದಿನ ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ವರವೋ ಶಾಪವೋ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆ. 

ಈಚೆಗೆ ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದ - ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರಾಂತಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ 

ಬಂದ ೧೯೩೬ರಿಂದಲೇ ಅನ್ನಿ. ಹಾಯಸ್ಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ 
ಕಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷನ್ನೂ ಆದಷ್ಟು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಕಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅನುವಾದ 

ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ! ಹೀಗೆ ಕಳೆದ ೫ ದಶಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ 
ಸಾರ್ವಭೌಮವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಪಾಠಪ್ರವಚನ ನಡೆಯಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ಸೋಜಿಗವೆಂದರೆ ಆ ಮೂಲಕ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ೫೦ ವರ್ಷಗಳ ಮಕ್ಕಳ 

ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ! ಈ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ 

ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನ್ನಡ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, ಬರಹದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ, 

ಭಾವಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿಯಾಗಲಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟವನ್ನೂ 

ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಸಾಧಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದ ಸಂಪತ್ತಾಗಲಿ, 

ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲಿ ವಿಶೇಷ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಗಳಿಸಿದಂತೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ 

ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ, ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಜ್ಞೆ 

ಮತ್ತು ಪ್ರಭುತ್ವ ಇಳಿಯುತ್ತಲೇ ಹೋಗಿದೆ. 

ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ 

ವಾತಾವರಣವೇ ಊರ್ಜಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ವಚಿತ್ತಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗುವ ಇಂಗ್ಲೀಷ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು 
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ಕುಲಗೆಟ್ಟು ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ! ವಿಪರೀತ ರೇಗಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ 

ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾತಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಶಿಷ್ಟ ಸಭ್ಯವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹೀಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎನಾಗಿರಲಿ ಏಂತಾಗಿರಲಿ 

ತರುವಾಗಿಯೇ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವಯನ್ನು 

ಸಲ್ಪಿಸಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಸ್ಟ್ 

ಹೀಗಿದ್ದೂ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿಯೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಸಿ 

ಬಂದ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನ್ನಡದ ಅವಸ್ಥೆ ಇಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ! ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವಾಕ್ಕ 

ರಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವೇ ಬಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿ 

ಹೇಳಲು ಬರೆಯಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಬಂಧವಿರಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಚ್ಚೇದ ಸಾಧಿಸುವುದೇ 

ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ವಕ್ಷತ್ವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಲಕ ಗೆದ್ದು ಬರುವವರಿಗೆ ಅವರವರ ಅಧ್ಯಾಪಕರೋ 

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೋ ಭಾಷಣ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಉರು ಹಾಕಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ 

ಗೊತ್ತು. ಹೀಗೆ ತಮಗೂ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸಿ ತಂದು 

ಕೊಟ್ಟ ಈ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅಷ್ಟಕಷ್ಟೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು 

ಬಹಿರಂಗ ರಹಸ್ಕ. 

ಇದೇಕೆ ಹೀಗೆ? ನಮ್ಮ ಎಳೆಹರೆಯದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ 

ಭಾಷಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆದಂತೆ ಇಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣದ ಫಲವಾಗಿ 

ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೆಳೆಯಲಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಇವರ ಕನ್ನಡ ಇಷ್ಟು ದರಿದ್ರವೇಕೆ?.... 

ಈಗಂತೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾಗಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಬಂದಿದೆ. 

ಕೊನೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಾಗಿ ವಿಚಾರ -ವ್ಯವಹಾರ, ಸಂಸತಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ 

ಜೀವನದ ಆಯುಧವಾಗಿ ಸಾಧನವಾಗಿ ಭೂಷಣವಾಗಿ ಊರ್ಜಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ನಮ್ಮ 

ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಓದು - ಬರಹ - ಮಾತು - ಮತಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ, ಈಗ 

ವಾರಸ ಹಕ್ಕಿನಿಂದ ಅರಸು ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಏರಿದೆ. ಆದರೆ. ಆ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ ಅರಸನಲ್ಲಿ 

ತೇಜಸ್ಸು ವರ್ಚಸ್ಸು ತುಂಬಾ ಬೇಕು ತಾನೇ? “ರಾಜಮುಖಿ ನಿನ್ನಲಿ ರಾಜಕಳೆಯಿಹುದ. 

ಸಾಜಮಾದರು ಪಕ್ಷವಿದು ವದ್ಯವಹುದು””. “ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ೪೦ರ ದಶಕದ 

ಹಿಂದೆಯೇ ವರಕವಿ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರು ಕನ್ನಡ ರಾಜೇಶ್ವರಿಯಿಂದ ಹೇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವದ್ಯಪಕ್ಷ 

ಇನ್ನು ಕಳೆದಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವತವ್ಕ ಭಾಗ್ಯ ಶಾಲೆಯ. ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುತ್ತದಂತೆ. ನಮ್ಮ 

ಕನ್ನಡ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತ್ವ-ಸ್ವತ್ವ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ವರ್ಗದ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ 

ಅಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಆ ಸತ್ವದ ಅಂದಗೇಡು ನಾವು ಎಂದಿನಿಂದಲೂ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕವಿವರ್ಯರು 

ಅಂದು ಹೆಸರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಹೇಳ ಹೆಸರಿಲ್ಲದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಬಗೆಗೆ ಅವಳ 

ಬಾಯಿಯಿಂದಲೇ ನುಡಿಸಿದ ಕೊರಗು ಇಂದಿಗೂ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. 
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“ನನ್ನ ಮಾತಿನೊಳಿಹುದು ಒಡಪಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದೊಂದೆ ಉಳಿದಿಹುದು ಕಂದ” 

ಎಂಥ ಕರಳು ಹಿಂಡುವ ಉದ್ಧಾರ! ... ಅಂದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅದರ ನುಡಿಯ ಅಂದ ಒಂದೇ 

ಅದರ ಸೊತ್ತಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಮುತ್ರೆದೆಯ ಕರಿಮಣಿ ತಾಳಿಯಂತೆ. ಇಂದು ಆ ಅಂದವೂ ಕೆಡುತ್ತಿದೆ 

ಕೆಟ್ಟಿದೆ! ಭಾಷೆಯ ಜೀವಾಳವೇ ಆ ಅಂದ, ಹರಳಿನಲ್ಲಿಯ "“ರತಿ'ಯಂತೆ, ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ 

ಆಬಾಲವೃದ್ಧರ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೋಲಾರದ ಗಣಿಯ 
ಅದರಿನಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲು ಚಿನ್ನದ ಕಣ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ 

ಕಣಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಸೋಸಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನ ಸಿದ್ಧಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕೃತ ಗ್ರಾಮ್ಯ 
ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಆ ಅಂದಗೊಳಿಸುವ ಸಂಸ್ಕಾರ - ಪರಿಷ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 

ಕಲಿಸುವ ಎಲ್ಲವಿಷಯಗಳಿಂದಲೂ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆಯೋ ಭಾಷಾ ವರ್ಧನೆಯೂ ಶುಚಿಯಾಗಿ 

ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದೇ ಇಂದು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ 

ಪರೀಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳು, ನಾಳಿನ ನೌಕರಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು (ಅಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲದವರು ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ - 

ಪಂಚಾಯತದಿಂದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನವರೆಗೂ!) ಅಂದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗಲು, ಓದು, ಬರಹ, 

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಉರುಹಾಕಿಸುವುದು. ಅದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಷ್ಟೇ. ಪಾಠ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಕ 

ಭಾಗಕ್ಕಿಂತ ಅದರ ಸಾರಾಂಶ ಮುಖ್ಯ. ಕಾವ್ಯದ ಅಭ್ಯಾಸವಂತೂ ನಿಷಿದ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಗ್ರಂಥಾವಲೋಕನೆ ವಾಚನಾಭಿರುಚಿ ಕುಗ್ಗುತ್ತ ನಡೆದಿದೆ. ಅವರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ “ಗುರುವಿನ 

ಗುಲಾಮರು''! 

ಅಂಗಡಿಯ ನಾಮಫಲಕಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಸರಕಾರಿ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳು 

ಕೋರ್ಟು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ 

ಅಭ್ಯುದಯವಾದಂತೆಯೇ? ಇವೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಉಸಿರಿನಂತೆ. ಆದರೆ ಉಸಿರಿಗೂ ಮೀರಿ ಒಂದು 

ಬದುಕಿದೆ, ಅದು ಪುಷ್ಪವಾಗಬೇಕು, ಉತಷ್ಟವಾಗಬೇಕು. 

ಪ್ರೌಢ ಮತಾಧಿಕಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕೇವಲ ಲಿಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾಗದಂತೆ 

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದದ್ದೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ. ಮೊದಲಿಗೂ ಕೊನೆಗೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಳವೂರಿ 

ನಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ತಳಕು ಬಿದ್ದು ಉಲಿಯುವ ಸಂಸತಿಯ ತೊಟ್ಟಿಲೇ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. 

ಆಡುಂಬೋಲವೇ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆ: ಕನ್ನಡ ಸಂಸತಿಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವಾಹನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ. 

ಅದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದು ಈ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಕಲಿಸುವ "ನಾಡೋಜ'ರು 
ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು. 

ನೃಪತುಂಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕುರಿತೋದದೆಯುಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಪರಿಣತ ಮತಿಗಳಾಗಿದ್ದರು 

ಕನ್ನಡಿಗರು. ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ “ಕನ್ನಡವೆನಿಪ್ಪ' ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಥವರು 

ಕೆಲವರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ “ಪದನರಿತು ನುಡಿವರು” ನುಡಿದುದನು ಆರೈವರು” ಅದೆಷ್ಟು 

ಮಂದಿ? ಭಾಷೆಯೇ ಸರ್ವಸಿದ್ದಿಯ ಕವಚ. ಆ ಭಾಷೆಯೇ ಅಭಾಸವಾದರೆ? 



೨೦೧ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಕ್ರಿಯಾ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಿನ ರಣರಂಗ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವ 

ಶಾಲೆಯೇ ಕಣವಾಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುವ 

ಬಗೆಗೆ, ಈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬಂಟರು ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರು 

ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬೇಕು. 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆ ಮುಂಚೆ ಅಧ್ಯಾಪಕರಲ್ಲಿಯೂ ವಾಚನಾಭಿರುಚಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಭಿರುಚಿ 

ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಲಿತು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಸೂಕ್ತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 

ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದರ ಆಲೋಚನೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಹೋರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದೆಳೆದು ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ 

ಅದು ಆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಇದೊಂದು ಸಂಕುಲಯುದ್ವ ಕನ್ನಡದ ಬಗೆಗೆ ಭಾಷೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಸಕ್ತಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ 

ಶಕ್ತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಯುವ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯಲು ಬಿಟ್ಟ ಉಪೇಕ್ಷೆ 

ನಿರುತ್ಸಾಹ ನಿಷ್ಠ್ರಿಯತೆಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಈ 0181 ॥೩/ ಹೂಡಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ 

ಕಡುಗಲಿಗಳು ಇನ್ನೂ ವಿಧಾಯಕವಾಗಿ ಮುಂದಾಗಲಿ. ಕನ್ನಡದ ನಿಜವಾದ ನಿತ್ಯವಾದ 

ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಇದೊಂದೇ ದಾರಿ. 

೪ 

“ನುಡಿಜೇನು' “ಆಗಸ್ಟ್. ೧೯೮೨ 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಮ ಸಂಪುಟ-೯ ಪ9೨ 

ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಭಾವೆ ಶಕ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ ಜ್ಯೂ ಜನಾಂಗ 

ಕಳೆದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ದ ಜೆರೂಸಲೇಂ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಂಥ ಪ್ರದರ್ಶನ ಜರಗಿತು. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಪ್ರದರ್ಶನವೂ 

ಏರ್ಪಡಿಸಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ ಜ್ಯೂ (ಯಹೂದಿ) ಜನರ 
ಜೀವನ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಛಾಯಾ 
ಚಿತ್ರಗಳೇ ಮುಖ್ಯ. ಶ್ರೀ ಡೇನಿಯಲ್ ಇಲಾಮಜಾ ಬೆಂಜಾಮಿನ್ ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಈ 
ಸಲ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯಹೂದಿ ಜನಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚಿತ್ರಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ 
ಒಂದು ಕೋಣೆಯೇ ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು. 

ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಪ್ರವಾಹದೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಯಹೂದಿಗಳು ಪೂರ್ತಿ ಸಮರಸರಾಗಿ 
ಹೋದದ್ದು ಈ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು. ಬೆನೆ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್, ಕೇರಳ ಜ್ಯೂ ಮತ್ತು 

ಯಹೂದಿ ಅಥವಾ ಬಗದಾದಿ ಜ್ಯೂ - ಹೀಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಜನಾಂಗದ ಮೂರು ಗುಂಪುಗಳು 

(ಯಹೂದಿ' ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು "ಜ್ಯೂ' ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪಭ್ರಷ್ಟ ಪಯಾರ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. 
ಆದರೂ ಅದು ಬಗದಾದಿ ಜ್ಯೂ ಗುಂಪಿನವರಿಗೇ ಸಲ್ಲುವ ಹೆಸರು!) ಈ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ 

ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನೆ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಬಗದಾದಿ ಯಹೂದಿಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 

ಹೆಚ್ಚು. ಮೂರನೆಯದು ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವಂತೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ “ಬೆನೆ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್' (ಜೆಕೊಬನ ಮಕ್ಕಳು) ಸಮಾಜದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದ 
ಬಗೆಗೆ ಮಹಾಗೂಥವಿದೆ. ಪರಂಪರೆಯ ನಂಬಿಗೆಯಂತೆ ಈ ಪುಟ್ಟ ಸಮಾಜದ ಮೂಲ ಪುರುಷರು 

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ೨೦೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರ ಆಗಮನದ 

ನಿಶ್ಚಿತ ಕಾಲಮಿತಿ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ೯೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಜಿಪ್ತದಿಂದ ಒಬ್ಬ 

ವಿದ್ವಾನ್ ಯಹೂದಿಯು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆತನು ಈ ಜನರು ಯಹೂದಿಗಳೇ ಎಂದು 

ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದ್ದುಂಟು. ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೇ ಬಂದು ಸ್ಥಾಯಿಕರಾಗಿ ಹೋದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 

ತಾವು ಜ್ಯೂ ಜನವೆಂದು ಆತ ಮನಗಾಣಿಸಿಯೂ ಕೊಟ್ಟನು. 

ಈ ಯಹೂದಿಗಳ ಎರಡನೆಯ ಮಂದಿರದ ನಾಶವಾದ ಮೇಲೆ, ಕ್ರಿಸ್ತಶಕಕ್ಕೂ ೧೭೫ 

ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಯೇ ಇವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಸೇರಿದರು ಎಂದು ಈ ಸಮಾಜದ 

ಭಾವನೆ. ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಕೂತು ಹೊರಟ ಹಡಗವು ಕೊಂಕಣ ಕರಾವಳಿಯ ನೌಗಾಂವ 

ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ೬ ಮೈಲು ಮತ್ತು ಅಲೀಬಾಗದ ಬಳಿಯ ಚೆಪ್ಪಲ (ಚೌಲ)ದಿಂದ ೧೫ ಮೈಲಿಗೆ 

ಇರುವ ಒಂದು ಬಂಡೆಗಲ್ಲ ನಡುಗಡ್ಡೆಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಹಡಗ ಒಡೆದು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕರು 

ಮುಳುಗಿದರು. ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿಯ ೭ ದಂಪತಿಗಳು ಹೇಗೋ ಜೀವ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ದಂಡೆಯನ್ನು 

ಸೇರಿದರು. ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತವರ ಶವಗಳೆಲ್ಲ ತೇಲಿ ಹೋಗಿ ನೌಗಾಂವದ ಕಡಲ ತೀರಕ್ಕೆ ತಾಗಿದವು. 

ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಬದುಕುಳಿದ ದಂಪತಿಗಳು ಮೂರು ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ತೋಡಿ ಹುಗಿದು ಹಾಕಿದರು. 



೨೦೩ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಮ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಇಂದಿಗೂ ಈ ಮೂಲ ಪುರುಷರ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ 

ಯಹೂದಿಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ೩೦ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಸ್ಮಾರಕ ಸ್ವಂಭವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಪೂರ್ವಜರ 

ಪುಣ್ಯಸ್ಥೃತಿಯನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಈ ಬೆನೆ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿದ್ದು 

ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯರಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಶಿಕ್ಷಣ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಆಡಳಿತ, ಸೈನ್ಸ್ 

ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಸೇವಾವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಉನ್ನತ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಸಮಾಜ ಭಾರತೀಯ ಜೀವನ ಸಂಸತಿಯೊಂದಿಗೆ' ಪೂರ್ತಿ ತಾದಾತ್ಮ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇವರನ್ನು ಬೇರೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕಷ್ಟವೆ. ಇವರ ಮಹಿಳೆಯರು ಮಂಗಳ 

ಸೂತ್ರ ತೊಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ರೀತಿನೀತಿ, 

ನಡವಳಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರೂ 

ಇವರು ವಿಧರ್ಮಿಯರೆಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಸುಲಭವಲ್ಲ. 

ನನ್ನ ದೊಡ್ಡತಾಯಿ ತೀರಿಕೊಂಡು ಇಂದಿಗೆ ೨೦ ವರ್ಷ. ಅವರ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೆ 

೯೦ ವರ್ಷಗಳ ಆಚೆಗೆ ಕುಮಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಲಿತ ಮರಾಠೀ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆ ಎಕೋಬಿಲ್ ಬಾಯಿ ಜ್ಯೂ. ಅವರಿಗೆ ಓದಿಸಿದ ಮರಾಠೀ ಹಾಡುಗಳು ಅಭಂಗಗಳು 

ಅವರಿಗೆ ೭೦ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಠಪಾಠವಿದ್ದವು. ಸಾಸ್ಕ ಎಂತಿಕ ಅಭಿರುಚಿ ಈ ಜ್ಯೂ 

ಶಿಕ್ಷಕಿಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಬಾಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಜ್ಯೂ - ಅಡ್ಡ ಹೆಸರಲ್ಲ; ಅದೊಂದು ಬೇರೆ 

ಧರ್ಮದ ಜನ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನೋದಯ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಿಗೆ ಆದದ್ದು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಅನಂತರ! 

ಬೆನೆ ಇಸ್ರಾಯಿಲ್ : ಮುಂಬಯಿ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೊಚ್ಚಿನದಲ್ಲಿಯ ಜ್ಯೂ ಜನ 

ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪು. ಇವರು ಕ್ರಿ.ಶ.೫ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅಂದಿನಿಂದ 

೧೫ನೆಯ ಶತಕದ ತನಕವೂ ಈ ಜನ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಗನೂರದ ಸುತ್ತಲೂ ವಸತಿ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಜನ ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ (ಕೀರಳೀಯ) 
ಬಾಂಧವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಸಮರಸರಾಗಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ 
ಮೆರೆದರು. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ದೊರೆ ಕ್ರಾಗನೂರ ಬಳಿಯ "ಅಂಜೂವನಂ' ಎಂಬ ಪ್ರಾಂತದ 
ಆಡಳಿತ ಒಬ್ಬ ಯಹೂದಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೇ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದ. ಕೊಚ್ಚಿನದಲ್ಲಿ ೪೧೦ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಚೀನ 
ಯಹೂದಿ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಅದರ ನಾಲ್ಕನೇ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ೧೯೬೮ ಡಿಸೆಂಬರ್ದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಂಧಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. 

ಈ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಅನಂತರ ೨೦೦ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಬಗದಾದದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು 
ಜ್ಯೂ ಜನರ ಗುಂಪು ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕಾಗಿ. 
ಇಂದಿಗೂ ಈ ಬಗದಾದಿ ಯಹೂದ್ಯರು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ಸಸೂನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಾರಣರಾದ ವಿಖ್ಯಾಧ ದಾನಶೂರ ಡೆವಿಡ್ ಸಸೂನ ಒಬ್ಬ 
ಹಿರಿಯ ಬಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಜನಕರಾಗಿದ್ದರು. 
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ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ರಾಥ್ಮಿಲ್ಟ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಸೂನ 

ಗಿರಣಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಈ ಜನ ವೈಭವಶಾಲಿಗಳಾದರು. ಮಹಾ ಧನಾಢ್ಯರಾದರು. ಜತೆಗೆ ಆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಭವ್ಯ 

ಕಟ್ಟಡ, ಶಿಲ್ಪ, ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ 

ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿದರು. ಈ ದೇಶ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನ ತಮ್ಮವರೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಬಾಳಿ ಬಂದರು. ಶಾಲೆ, 

ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಬಂದರು, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಚೆಲ್ಲಿ 

ಕಟ್ಟಿದರು. 

ಈ ಸಮಾಜದವರು ಹಿಂದೀ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾಷೆ ಯಾವುದಾದರೆ 

ಏನು? ದೇಶ ತನ್ನದು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಬದುಕುವವರೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದ ಮಾತು ಎಲ್ಲರ 

ಹೃದಯಕ್ಕೂ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಯಹೂದಿಗಳು ಭಾರತೀಯರೇ ಆಗಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ. 

ಅ 

ಉದಯವಾಣಿ 
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ಮಿರ್ಜಾನ : ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಗುತಿ 

"ಕೂಗುತಿವೆ ಕಲ್ಲು - ಸತ್ತವರು ನಾವಲ್ಲ ನೀವು” ಎಂದು ಕುವೆಂಪು ಉದ್ಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಮ್ಮ ಕಾಡುಪಾಲಾದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು - ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಹೈಗ ಅಥವಾ "ಹೈಹಯ'ನಾಡು 

ಇದೇ ಶಿಲಾಭೇರಿಯನ್ನು ಮೊಳಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಹಳವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳಿದಂತೆ ಹಾಳು ಬಿದ್ದ 

ಊರುಗಳು, ಕೋಟೆಗಳು, ಗುಡಿಗಳು, ಶಿಲ್ಪಕೃತಿಗಳು ಆಡಳಿತಗಾರಿಕೆಯ ಅಹಂಮನ್ಶ್ಯ ಅಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ 

ಇತಿಹಾಸಜ್ಜರ ಔದಾಸೀನ್ಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಮರರ ಅತಿಪರಿಚಯದ ಅವಣ್ಜೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ 
ಶತಮಾನಗಳಿಂದಲೂ ಜಿಜ್ಞಾಸುವಿನ ದುಡುಕಿಗಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸುವಿನ ದುಡಿಮೆಗಾಗಿ ಅಂಥ 

` ಸಂಶೋಧನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಗಳ ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತ ನಿಂತಿವೆ. “ಹಾಳಿಗೂ 

ಬಾಳುಂಟೆ? ಉಂಟು!ಉಂಟು!'' ಅಂದಿಲ್ಲವೇ ಅಂಬಿಕಾತನಯದತ್ತರು? 

ಅಂಥ ಹಾಳಿನ ಬಾಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಂತುಕೊಂಡ ಒಂದು ತಾಣ ಮಿರ್ಜಾನ 

ಕೋಟೆ. ಈ ಕೋಟೆಯ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದ ಕೊತ್ತಳಗಳಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ? ಕದಂಬರ, 

ವಿಜಯನಗರದ, ಬಿಡುಮಾರಿನ, ಸ್ವಾದಿಯ, ಇವೆಲ್ಲ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನಗಳ 

ಕತೆಯ ಗ್ರೀಕ, ಅರಬ ಪ್ರವಾಸಿಕರ ಚರಿತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕರ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗಿನ ಕರಾವಳಿಯ ಗುಂಟದ 

“ಪತನ ಅಭ್ಯುದಯ ಬಂಧುರ ಮಾರ್ಗ'ಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಅವೂ ಮೂಕವಾಗಿ 

ಮೂಲೆಗುಂಪಾಗಿ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಹುಲಿಗೆ ಜಾ ಹಾವಿಗೆ ಹುತ್ತಾಗಿವೆ. ಪೌರುಷದ ಪತನವನ್ನು 

ಇತಿಹಾಸದ ದುರಂತವನ್ನು ಲೋಕಲಜ್ಜೆಯಿಂದ ಮರೆಯಾಗಿಸಲು ಹಸಿರುಹುಲ್ಲು ಹೆಗಲೆತ್ತರಕ್ಕೆ 

ಬೆಳೆದು ಈ ಕೋಟೆಯ ಭಗ್ನಾವಶೇಷಗಳ ನಗ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊದ್ದಿ ಮುಚ್ಚಿದೆ. 

ಕುಮಟೆಯಿಂದ ೫ ಮೈಲು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಅಘನಾಶಿನೀ ನದಿಯ - ಅಗಸೇ ಹೊಳೆಯೆಂದು 

ಅಚ್ಚಗನ್ನಡ ಹೆಸರು - ಈಚೆಗೆ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಎಡಗಡೆಗೆ ತುಸು 

ಒಳನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೋಟೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಹೋಗುವಾಗ ಈ ದಿಬ್ಬ ಕೋಟೆ ಯಾವುದೂ ಕಾಣಿಸದು. 
ಹೊಳೆಯೊಳಗಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹಾಯುವಾಗ ಬಲದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಜಾನನ ತಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲವು 
ಮಾರಿಗೆ ಈ ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವದು. ಆದರೆ ಈ ಗೋಡೆ 
ದಂಡೆಗೆ ತಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ತುಸು ಒಳಗಡೆಗೆ ಇದೆ. 

ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಕೂಡಿ ಇಂದಿನ ಮಿರ್ಜಾನ ಸೀಮೆ ಆಗಿದೆ. (ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ "ಮಾಗಣಿ' 
ಇಂದು "ಫಿರ್ಕಾ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ) ಈ ಕೋಟೆಯು ನಿಂತದ್ದು ಮಿರ್ಜಾನ ಮತ್ತು ಕೋಡಕಣಿ ಇವರೆಡು 
ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆ. ಎರಡರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. 

ನಾನು ಈ ಕೋಟೆಯನ್ನು ೧೯೩೫ರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಂಡಿದ್ದೆ. ಆಗಲೇ ಅದರ ಅವಸ್ಥೆ 
ದಯನೀಯವಿತ್ತು. ಅಗಸೆಯ ಕೊತ್ತಳ ಕಮಾನು ಮಾತ್ರ ಕುಸಿಯದೆ ನಿಂತಿತ್ತು. ಮಿಕ್ಕ ಕೋಟೆಯೆಲ್ಲ 
ಬಹಳಷ್ಟೂ ಕುಸಿದು ಅಂದಗೆಟ್ಟು ಮೂಲದ ಒಳರಚನೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬಾರದಷ್ಟು ಅರೂಪ 
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ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟೂ ಅಗಲವಿದೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು 
ಕೊತ್ತಳ (ಬುರುಜು)ಗಳೂ ಉಳಿದಿವೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಗಿಡಗಂಟಿಗಳೂ ಹುಲ್ಲೂ 
ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಮರಗಳು ಗೋಡೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೀಳಿ ಭೂತಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿವೆ. 

ಕೋಟೆಯ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ನೋಡಿದರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವದು, ಒಂದೆರಡು ವಾಸ್ತುಗಳ 
ಬುನಾದಿಗಳು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಯಾವದು ನೆರಮನೆ ಯಾವದು ಗೊತ್ತಾಗುವಂತಿಲ್ಲ. 
ತುಸುಹತ್ತಿರವೇ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆ ಇದೆ. (ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ, 
ನೀರೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಸಿಲುಗುದರೆಯೂ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ!) 

ಗೋಡೆಯೊಳಗಿಂದ ಒಂದೆಡೆಗೆ ನೆಲ ಮನೆಗೂ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೂ ಪಾವಟಿಗೆಗಳಿವೆ: 
ಅಂದರೆ ಅವನ್ನು ಇಳಿಯುವ ಧೈರ್ಯ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಇಳಿದು ಹೋಗುವದೆಲ್ಲಿ? ಮುಂದೆ ನೆಲ 
ಕುಸಿದು ದಾರಿ ಕಟ್ಟಾಗಿದೆ. 

ಅಗಸೆ ಹೊಳೆಯ ಈ ಬದಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಕೋಟೆ ಇರುವಂತೆ ಅದರ ಅಳವೆಯ ಹತ್ತಿರ, 

ಎಡಗಡೆಯ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಳೆಯ ಕೋಟೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಈ ಕೋಟೆ ಇನ್ನೂ 

ಉದ್ದಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅದು ಕಟ್ಟಿದ್ದೂ ಅಷ್ಟು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಅಘನಾಶಿನಿಯ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ 

ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ (00೧119) ಮಿರ್ಜಾನ ಕೋಟೆಯವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೂಚನೆ 

ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತಂತೆ - ಇವೆರಡೂ ಕೋಟೆಗಳು ಊರ್ಜಿತವಾಗಿದ್ದಾಗ! 

ಅಘನಾಶಿನಿಯ ಹಳೆಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಹಡಗುಗಳ್ಳರು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯ ಸ್ಥಾನವೆಂದು 

ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅದರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗವು ಮಾತ್ರ ಇಂದಿಗೂ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಈ ಕೋಟೆ 

ನೇರವಾಗಿ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿದ್ದು ಕಡಲಿಂದ ನಾವೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಗೋದಿ, 
ಹತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಿದೆ. ಈ ಕೋಟೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಹಳೆಯ 

ಕತ್ತಿಹೋದ ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಳುಗಳು ಹಿಡಿಹಿಡಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯ ದಾಸ್ತಾನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. 

ಕೊನೆಗೂ ಹಗೆಗಳು ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಿರಬೇಕು. 

೧೯೩೫ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿರ್ಜಾನ ಕೋಟೆ ನೋಡಿ ಹೊರಬೀಳುವಾಗ ಅದರ ಅಗಸೆಯ 

ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಫಕ್ಕನೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವು ಬಿದ್ದಿತು. ಅದು ಒಂದು ನಯ 

ಪೈಸೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಆದರೆ ತೀರ ಸವಕಲು. ಅದರ ಮೇಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ವರಾಹದ್ದೋ 

ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರದೋ ಮುದ್ರೆ ಸವೆದು ಹೋಗಿದ್ದವು. ನನ್ನ ಹಿರಿಯ ಇತಿಹಾಸ 

ಪ್ರೇಮಿಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಈ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಶೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನಂತರ ಈ ನಾಣ್ಯದ ಶೋಧವೇ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. 

ಅನಂತರ ಈ ಕೋಟೆಗೆ ನನ್ನ ಭೆಟ್ಟಿ ೧೦ ವರ್ಷಗಳ ಈಚೆಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು 

ಇನ್ನಿಷ್ಟು ದೆಸೆಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸದ ಸದಭಿಮಾನವಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಪುರಾತತ್ವ 

ವಿಭಾಗವೆಂಬುದೊಂದು ಇರುವದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೋಟೆಯ ವಿಷಯ 
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ನ ತ್ರೇ ಇಲ್ಲವೋ? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯ! 

ಈ ಸಲ ಈ ಕೋಟೆಯ ಅಗಸೆಯ ಮುಂದೆ ಹಳೆಯ ಕಾಳಗದ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ - ಕ್ರೈಸ್ತರ 

ಶೂಸದೊಂದು ಇಗರ್ಜಿ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದೆ. ಮಿರ್ಜಾನವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಫ ರೆಯ ಅ ತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕ್ರೆಸ್ತ 

ಧರ್ಮಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತ್ತು. (ಈ ವಿವರ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ದೆ) ಕೋಟೆಯ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು 

ಕಿತ್ತು ತಂದು ಈ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ! 

ಈ ಕೋಟೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಕೋಡಕಣಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಇದೆ. ಇದು ಮಿರ್ಜಾನ ಹಳ್ಳಿಗಿಂತ 

ದೊಡ್ಡದು. ಹೆಚ್ಚು ಸಮೃದ್ಧ ಹೆಚ್ಚು ಜನವಸತಿಯುಳ್ಳದ್ದು. ಉಳ್ಳವರದು. ಗೇರಸೊಪ್ಪೆಯ 

ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕೇಡ "ಇದೆ. ಗೇರಸೊಪ್ಪೆಯ '(ನಗಿರೆ' 'ಯ) "ಕರಿಮೆಣಸಿನ ರಾಣಿ' 

ಭೈರಾದೇವಿಗೆ ಈ ಮಿರ್ಜಾನ ಕೋಟೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾಗಿಂತ್ತ. ಏಕೆಂದರೆ ಗೇರಸಪ್ಪೆ ಸೀಮೆಯ 

ಕರಿಮೆಣಸು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೇ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ನಿರ್ಯಾತವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಈ 

ರಾಣಿಯು “ಮೇರೀ ಜಾನ್'' (ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ!) ಎಂದು ಕರೆದಳಂತೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ "ಮಿರ್ಜಾನ' 

ಎಂಬ ಹೆಸರು ರೂಢಿಯಾಯಿತೆಂದು ಲೋಶಪ್ಪಸಿದ್ಧಿ ಇದೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಕತೆಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ. ಭೈರಾದೇವಿ ಕನ್ನಡ ರಾಣಿ. ಈಕೆ "“ಮೇರಿ ಜಾನ್ * ಎಂದು 

ಕರೆಯುವಂತೆ ಇಲ್ಲ! ಅಲ್ಲದೆ ಮಿರ್ಜಾನಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯ ವಿದೇಶೀ ವ್ಯಾಪಾರದ 

ಪಡುಮೂಲೆ ಹೊನ್ನಾವರ. ಶರಾವತಿಯ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೆರಸೊಪ್ಪೆಗೆ ಹೊನ್ನಾವರ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ: 

ಸಾರಿಗೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ. 

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸವೇನು? 

ಕೋಟೆಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿರ್ಜಾನಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಾಚೀನವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ೩ 

ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಮಿರ್ಜಾನ ಬಂದರವು ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. 

ಗ್ರೀಸದ ರೋಮದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹಡಗಗಳು ಈ ಬಂದರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದವು. (ಹುಲೇಕಲ್ಲಿನ 
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ರೋಮನ್ ನಾಣ್ಯಗಳು ದೊರೆತಿವೆಯೆಂದು ದಿ. ಸಿಲ್ವಾ ಸಾಹೇಬರು ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ 

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.) ವ್ಹೇನಿ, ಪುಚಿಂಜರ, ಟಾಲೆಮಿ, ಈರಿಯನ್ ಪ್ರಭ್ಬತಿಯವನ ಯಾತ್ರಿಕರೂ 

ಇತಿಹಾಸಕಾರರೂ ಈ ಬಂದರವನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಕ್ರಿ.ಶ. ೭೭, ೧೦೦, ೧೫೦ ಮತ್ತು 

೨೪೭ ರಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಈ ಕುರಿತು ಬರೆದಿದ್ದುಂಟು. ಇವರು ಈಗ ಮಿರ್ಜಾನವನ್ನು ಮುರುರಿಸ್ 

ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಕದಂಬರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಜಾನ ಬಂದರಿನ ನಿರ್ದೇಶ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಚಂದಾವರವು 

ಒಂದು ಮಹತ್ತರ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೆಯೂ ಬಹುಕಾಲವಿತ್ತು. ವಿಜಯನಗರದ 

ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿರ್ಜಾನ ಹೊನ್ನಾವರದ ಸುಬೇದಾರನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. 

ಮುಂದೆ ಬಿಜಾಪುರದ ಆದಿಲಶಾಹಿ ಅರಸರು ಸುಪಾದಿಂದ ಮಿರ್ಜಾನಿನವರೆಗೂ ಒಂದು 
ಬೇಣಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಈ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. 
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ಮತ್ತು ಶರೀಫ-ಉಲ-ಮುಲ ಎಂಬ ಸೇನಾಪತಿ - ಸುಬೇದಾರನನ್ನು ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರದ 
ರಾಜ್ಯಭಾಗದ ಪಾರುಪತ್ಕಕ್ಕೆ ಆದಿಲಶಾಹರು ನೇಮಿಸಿದರು. ಈ ಅಫನಾಶಿನಿ ನದಿಯು ಬಿಜಾಪುರದ 
ಮುಸ್ಲಿಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿದುನೂರಿನ (ಇಕ್ಕೇರಿಯ) ನಾಯಕರ ಹಿಂದೂ ರಾಜ್ಯ ಇವುಗಳ 
ನಡುವೆ ಗಡಿಯ ಗೆರೆಯಾಯಿತು. ವಿಜಯನಗರದ ಪತನದ ನಂತರ ೧೬ನೆಯ ಶತಮಾನದ 
ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿದುನೂರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮಿರ್ಜಾನ್ ಹೊಳೆಯವರೆಗೂ 
ಪಸರಿಸಿತು. 

ಅದನ್ನು ತಡೆದು ಹೊಳೆಯ ಈಚೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ 

ಬಿಜಾಪುರದ ದೊರೆಯು ಆಗ ಪೊಂಡಾದಲ್ಲಿ ನೇಮಕನಾಗಿದ್ದ ಸರದಾರ ಶರೀಫ - 

ಉಲ-ಮುಲಕನನ್ನು ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಈ ಸರದಾರನೇ ಮಿರ್ಜಾನ ಕೋಟೆಯನ್ನು 

ಕಟ್ಟಿದನು. 

ಮಿರ್ಜಾನ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಮರುವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಹವಾಲದಾರನ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ 

ಶರೀಘ - ಉಲ- ಮುಲ್ಕನು ಪೋಂಡಾಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು. ಈ ಕೋಟೆ ಕಟ್ಟಿದ ಈ ಸರದಾರನ 

ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಕಥೆ ಪ್ರಸಿದವಿದೆ. 

ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಸರು “ಸರ್ಪನ ಮಲ್ಲಿಕ'' (ಇದು ಶರೀಫ-ಉಲ್ಲ-ಮುಲ್ಕ ಇದರ 

ಅಪಭ್ರಂಶವೆಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ). ಈ ಸರ್ಪನ ಮಲ್ಲಿಕನು ತನ್ನ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಚವೆಯ 

ಹೆಬ್ಬಾರದಲ್ಲಿ ದನಕಾಯುವ ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದ. ದಿನಾಲು ದನಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ 

ಅಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಒಮ್ಮೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೋದವನು ಸಂಜೆಯಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. 
ತಡವೇಕೆ ಆಯಿತೆಂದು ಹೆಬ್ಬಾರರೇ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಮರದಡಿಯಲ್ಲಿ 

ಈ ಹುಡುಗ ಹಾಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಡೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು 

ನೆರಳು ಚಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ. 

ಹೆಬ್ಬಾರರನ್ನು ಕಂಡು ಹಾವು ಬಿಲ ಹೊಕ್ಕಿತು. ಹುಡುಗನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಕರೆದು 

ತರಲಾಯಿತು. ಈ ಹುಡುಗ ಭಾಗ್ಯವಂತ, ರಾಜಯೋಗವುಳ್ಳವನೆಂದು ಹೆಬ್ಬಾರರು ತಿಳಿದರು. 

ಮುಂದೆ ಹುಡುಗನು ಸಿಪಾಯಿಯಾದನು. ಬಿಜಾಪುರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಚಾಕರಿಗೆ ನಿಂತು 

ಸರದಾರನಾದನು. (ಈ ಮೊದಲು ಮೈಸೂರಿನ ಪಾಳೆಯಗಾರರಲ್ಲಿ ಚಾಕರಿ ಮಾಡಿದನೆಂದೂ 

ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ). ಮುಂದೆ ಆತ ಮಿರ್ಜಾನ, ಚಂದಾವರ, ಅಂಕೋಲಾಗಳ ಕೋಟೆಗಳನ್ನು 

ಕಟ್ಟಿಸಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಒಡೆಯನ ಖಣವನ್ನು ತೀರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಚವೆಯ ಗ್ರಾಮವನ್ನು 

ಉಂಬಳಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾರರಾದ ಅವರು ಸರ್ಪನ ಮಲ್ಲಿಕ ಸರ್ಪನ ಹೆಡೆಯಡಿಗೆ 

ಮಲಗಿದ ಆ ಅರಳೀ ಮರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೈಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ದಸರೆಯ ದಿನ ಪೂಜೆ 

ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಶರೀಫ - ಉಲ -ಮುಲ್ಕನ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ! 

ಶರೀಫನು ಮಿರ್ಜಾನ್ ಸೀಮೆಯ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿಗೆ ಹವಾಲದಾರನನ್ನು ಆ 
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ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟ ನಂತರ ೩೫ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ೧೨ ಹವಾಲದಾರರು ಅಲ್ಲಿ ಆಳಿದರು. ಆ ಮೇಲೆ 

೩೫ ವರ್ಷಕಾಲ ಮಹಲ ಮೊಕಾಸಿನ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಳಿಕೆ ನಡೆಯಿತು. ಇವರು ೧೦ 

ಮಂದಿ ಆಗಿಹೋದರು. ಅನಂತರ ಒಬ್ಬ ಠಾಣೇದಾರನೆ ೧೮ ತಿಂಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದನು. 

ಅವನ ನಂತರ ಮಹಮ್ಮದಖಾನ ಎಂಬಾತ ೧ ವರ್ಷ, ಅಬ್ದುಲ ಹಸೀನ ಹವಾಲದಾರನು ೨೧ 

ತಿಂಗಳು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹವಾಲದಾರ (ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ) ೯ ತಿಂಗಳು, ಮುತಿರುಾ ಖಾನನೆಂಬಾತ 
೯ ತಿಂಗಳು. ಈ ಖಾನನನ್ನು ₹ ಒಬ್ಬರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪುಂಡರು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ೧೮ ತಿಂಗಳು 

ತಾವೇ ಆಳಿದರು. 

ಆಮೇಲೆ ಇಕ್ಕೇರಿಯ (ಬಿದನೂರು) ನಾಯಕರು ಆಳಿದರು. ಬಿಜಾಪುರದ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ 

ಮುಗ್ಗರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮಿರ್ಜಾನವರೆಗಿನ ಸೀಮೆ ಪೋಂಡಾ - ಚಂದಾವರ - ಮಿರ್ಜಾನ್ಗಳನ್ನು 

ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಸ್ವಾದಿಯ (ಸೊಂದಾ) ರಾಜರ ವಶಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. (ಆ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಲಿಂಗಾಯತ 

ದೊರೆ ಅರಸಪ್ಪ ನಾಯಕನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು. ಆ ಮನೆತನ ೧೫೫೬-೧೫೯೮ರ ತನಕ ನಡೆಯಿತು) 

ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವಾದಿಯ ಒಮ್ಮೆ ಬಿದುನೂರಿನ ಸತ್ತೆಯಡಿಗೆ “ಮಿರ್ಜಾನ'' ತನ್ನ ಭಾಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ 
ಚಿನ್ನಾಟವಾಡುತ್ತ ೧೯ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿತು. ಮುಂದೆ ೧೭೬೩ರಲ್ಲಿ ಹೈದರ ಅಲಿಯೂ 

ಬಿದುನೂರನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೀಮೆ ಮೈಸೂರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿತು. 
ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ, ಟೀಪುಸುಲ್ತಾನನ ಅವಮಾನವಾದ ಮೇಲೆ ಇದು ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ 

ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕೈವಶವಾಯಿತು. 

ಸರ್ ಜದುನಾಥ ಸರಕಾರರು “ಶಿವಾಜಿಯ ಚರಿತ್ರ''ದಲ್ಲಿ ಶಿವ ಛತ್ರಪತಿಯು ದ. ಕನ್ನಡದ 

ಬಸರೂರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಮರಳುವಾಗ ತನ್ನ ಹಡಗು ಪಡೆಯನ್ನು ಮಿರ್ಜಾನ ಬಂದರದಲ್ಲಿ 
ನಿಲ್ಲಿಸಿ ತಾನು ಇಳಿದು ಗೋಕರ್ಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ತಿರುಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ 
ಬಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದನೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲಿಗೇ ಮಿರ್ಜಾನದ ಭಾಗ್ಯಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರದ 
ರಂಗಪ್ರವೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದೂ ಬಿದುನೂರ ಅರಸೊತ್ತಿಗೆ ಊರ್ಜಿತವಿರುವಾಗಲೇ. 

೧೬೭೮ರಲ್ಲಿ ಬಿದುನೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೋರ್ತುಗೀಜರು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದರ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳು ಎರಡು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರಸ್ತ ಧರ್ಮ ಪ್ರಚಾರ. 
ಆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ವಯ ಟೀ ಗಾಜತ ಕಲ್ಯಾಣಪುರ, ಭಟಕಳ, ಹೊನ್ನಾವರ, ಚಂದಾವರಗಳಲ್ಲಿ 
ಹೇಗೋ ಜಾಗೆಯ ಮಿರ್ಜಾನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ವಖಾರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಇಗರ್ಜಿಯನ್ನು 
ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 

ಮಿರ್ಜಾನಿನ ಇಗರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ _ಕ್ಕೆಸ್ತ ಧರ್ಮಗುರು ಸಂತ ರೀವಿಯರ್ನ ಮರದ 
ಮೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. (ಕಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಬಂದ ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಿಕ 

ನಾಯಕನು ಆ ಇಗರ್ಜಿಗೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದನಂತೆ). ಈ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ. ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೨೧೦ 

ಹಿಂದುಗಳೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರೂ ಕ್ರಸ್ತರಷ್ಟೇ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಚಂದಾವರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇಗರ್ಜಿ ಕಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ರೋವಿಯರ್ 

ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಲಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಂದಾವರವು 

ಬಿದುನೂರು ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಮಿರ್ಜಾನಿಗಿಂತ 
ಅದರ ಘನತೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿತ್ತು. ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಕು ಹೇರಿಕೊಂಡು ಚಂದಾವರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 

೩೦-೪೦ ಸಾವಿರ ಚಕ್ಕಡಿಗಳೂ ಎತ್ತುಗಳೂ ಬರಹೋಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 

ರ್ಳವಿಯರ ಪ್ರತಿಮೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಚಂದಾವರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವದು ಕ್ರೈಸ್ತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೆನಿಸಿದರೆ 

ಸೋಜಿಗವಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಚಂದಾವರದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇಗರ್ಜಿಯು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಸಂತ 

ರ್ಳೇವಿಯರನ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥ ದೊಡ್ಡ “ಫೆಸ್ತ''.. 7686! ಉತ್ಸವ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಆ 

ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಕ್ರಸ್ತರಂತೆ ಕ್ರೈೆಸ್ತೇತರ ಭಾವಿಕರೂ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಪೂಜೆ 

ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಹೀಗಿದೆ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಿರ್ಜಾನ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೋಟೆಯ ಕಥೆ. ಇಂದಿಗೆ ಆ 
ಊರಿನ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸಾರಿಗೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಏಕೆಂದರೆ ನೆರೆಹಾವಳಿಯ 

ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಪತ್ತನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸರಕಾರವು ಮಣಕಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆಯನ್ನು 

ಕಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಬಸ್ ರಹದಾರಿಯೆಲ್ಲ ಅತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಿರ್ಜಾನ ತಾರಿಯು 

ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಜನಸಂದಣಿಯ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದು ಬರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯದ 

ಏಕಾಂತ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ಈ ಸೀಮೆಯ ಸಾಂಸತಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತರಾದ 

ಕವಿವರ್ಯ ಶ್ರೀ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರ ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನವರು ಇಲ್ಲಿ “ಜನತಾ 
ಹಾಯಸ್ಕೂಲನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯವಾದ ಕಟ್ಟಡವು ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಆಕರ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಮೇರಿಕೆಯ ಸದಿಚ್ಛಾ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿ ಇದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯು 

“ನೆಹರೂ-ಕೆನೆಡಿ'' ಸ್ಮಾರಕ ಮಂದಿರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಸಂಪರ್ಕದ ಒಂದು ಕಳೆಯನ್ನು ಮಿರ್ಜಾನ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿದೆ. 

ರಸಿಕ ಕವಿಗಳೂ ಸ್ವತಃ ಇತಿಹಾಸಜ್ಗರೂ ಅನುಭವಸ್ಥ ಜನತಾ ಕಾರ್ಯದುರಂಥರರೂ 

ಆದ ಶ್ರೀ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿಯವರು ತಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಾತನ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿಯೇ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 

ಮಾಡಿಸುವಂತಾದರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಮೂಗುತಿಯಂತಿದ್ದ ಆ ಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವಾಸಿ 

ಆಕರ್ಷಣ (70019! 8!!78೩೦॥೦೧) ವು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಮಿರ್ಜಾನಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 

(ರಾಜಪುತ್ರನ) ಠೀವಿಯು ಮತ್ತೆ ಬರಬಹುದು. 

ಇ 
“ಸಮರಸ', ೧೯೬೫ 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ತಿಣಿ ಸಮಗ ಸಾಹಿತ್ಸ ಸಂಪುಟ-೯ 
ಜಿ ಇ ವ 

ವರುಣನಿಗೇ ಆವರಣ ಬೇಕಾಗಿದೆ 

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪರ್ಶಿಯನ್ ಆಖಾತದ ಅರಬನಾಡುಗಳ ನಡುವೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮಾರಾಟದ 
ಎವಿ 

ಗ 

ಟೆ - ಸಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ “ತೇಜಿ'ಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಎಫ್. ಡಿ. ಕೊಲಾಬಾವಾಲಾ ಇವರು 
ಕ ಸ್ನ 

5 ಎ ೦ ತ ಹಾಸ್ 

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ೨೯ಕ್ಕೆ ಮುಂಬಯಿಯ ವಿಖ್ಯಾತ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ "ಇಲಸ್ಟ್ರೇಟೆಡ್ ವೀಕ್ಷೀ ಆಫ್ 

ಇಂಡಿಯಾ”ದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣು ಕುಕ್ಕುವಂತೆ ಒಂದು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆದರು. 

ಸೌದಿ ಅರೆಬಿಯಾದ ಮಕ್ರಾನ ಕರಾವಳಿಯ ಗುಂಟ, ಕ್ವಾಟಾರ, ಯೆಮೆನ್, ಒಮನ್ 

ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ (ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗ ಸಂಯುಕ್ತ ಅರಬ ಅಮೀರಾತಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವರು). ಹಾಗೆಯೇ 

ಅಬುಧಾಬೀ, ದುಬಾಯಿ, ಅಜಮನಾ, ಕ್ರಾಮಿಂವೈನದಲಮ್ಮ, ರಾಸಅಲ್ಕ್ ಖೈಮಾ, 

ಶಾರ್ಜಾಕಾಲ್ಯಾ ಮತ್ತು ಫುಜಾರಿಯಾ ಈ ಶೇಖ -ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕೆಟ್ಟ ಮಾದರಿಯ 

ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಬಗೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಯಾಗಿ, ಅಂಥ "ಗುಲಾಮ'ರನ್ನೂ 

ಗುಲಾಮ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನೂ ಕಂಡು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕೊಲಾಬಾವಾಲಾ ಈ ಲೇಖವನ್ನು 

ಬರೆದರು. 

ಸೋಜಿಗವೆಂದರೆ ೧೯೫೦ರಿಂದಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರಬ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯು 

ಕಾನೂನಿನಿಂದ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಸೌದೀ ಅರೇಬಿಯಾ. 

ಆದರೂ ಗುಲಾಮರಲ್ಲಿ ಮೈ-ಮರ್ಯಾದೆಗಳು ಮಾರುವ ಹೆಂಗಳೆಯರೆಂಬ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆ 

ನಾಡುಗಳ ದೂರದ ಮೂಲೆಯ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಸರ ಕ್ರಯ - ವಿಕ್ರಯ ನಡೆದಿದೆ - ಒಳ್ಳೆ 

ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ - ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾನ ಪ್ರತಿಬಂಧವಿದ್ದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿಯ 

ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗದ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಭಾರಿ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದಂತೆ! 

ಈ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟವಾದದ್ದೇ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳೆದ್ದವು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಲಾಯಿತು. 

ಈ ಬಗೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ತಾನು ಕೈಕೊಂಡ ಕ್ರಮವನ್ನು ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿತು. 

ಶಕ್ಕವಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಡಿ - ಹೊರ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಇಡತಕ್ಕದ್ದೆಂದು 

ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳಿಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ 

ತರುಣಿಯರ ಈ ನೀತಿಬಾಹಿರವೂ ಕಾನೂನು ವಿರುದ್ಧವೂ ಆದ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೆ 

ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವುದೇ ಸರಕಾರದ ಉದ್ದೇಶ. 

ಆದರೂ ಸರಕಾರವು ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ, ಭಾರತ ಮತ್ತು "ಆಖಾತ' ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಇಂಥ ವ್ಯಾಪಾರವೆಂಬುದೇನೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಭಾರತ ಸರಕಾರವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಬರುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಯೋಗ್ಯ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. 

ಇದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯ ತೀರ ಬಡವ ಮತ್ತ ವ್ಯಾಮೋಹಕ್ಕೆ 
ಬಲಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸರಕಾರಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು- 
ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗಾಗಿ ಪರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಅವರು ಎಂಥ ಗಂಡಾತರಗಳಿಗೆ 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೨೧ (೨ 

ಗುರಿಯಾಗುವರೆಂದು. ಈ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸಹಕಾರವನ್ನು 
೨ 2 ತರಳೆ ಚಾರ ಇಸುಹೊಬುಂ ಕೊಡು ಅ ಜಾಮಿಯ ವಾಕ್ಷೂತ "ಹ್ಯಾಟ್ ಇಕೆ ಉಂ ೮ ಠಾ್ಛಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳು ಪಡಯಬೇಕು-ಎಂಬುದನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಳಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಥೆಯು ಮುಗಿಯಿತೆ? ಇಲ್ಲ. 

ಅರಬ ಬಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಯುವ ಈ ನರವಿಕ್ರಯವು ಕೇವಲ ತರುಣಿಯರದೆ ೯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ 

ದೇಶದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಹರೆಯದ ಹುಡುಗರನ್ನು ಮೋಹಗೊಳಿಸಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿ 

ಕಳ್ಳಸಾಗಾಟದಿಂದ ಒಯ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಕೆಲ ಕಾಲ ಹಿಂದಿನ ಘಟನೆ. ದುಬಾಯಿಯ ಖೈಮಾದ ಹತ್ತಿರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಟರ 

ಲಾಂಚು ಬುಡಮೇಲಾಯಿತು. ಆಗ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತ ಯುವಕರು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕಿ 

ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತರುಣಿಯರಂತೆಯೇ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ತರುಣರ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಟ 

ನಡೆದಿದೆ. - ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ದುಬಾಯಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏಕೆ? 

ದುಬಾಯಿ ಮುಕ್ತ ವಲಯ (೯1೦6 7009) ಅಲ್ಲಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರ ಬರುತ್ತದೆ, 

ಕಳ್ಳಸಾರಿಗೆಯಿಂದ. ಭಾರತದಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿಯು ರಫ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ಕಳ್ಳ 

ಸಾಗಾಟದಿಂದ. (ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ದ.ಕ.ದಲ್ಲಿ ಹೂತಿಟ್ಟ ಹೇರಳ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಂಬಿಗಳು ಕಸ್ಟಂ 

ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.) 

ಮೋಟರ ಲಾಂಚುಗಳೂ ಅರಬ ದೋಣಿಗಳೂ ಈ ಬೆಳ್ಳಿ.- ಬಂಗಾರದ ಸಾಗಾಟ 

ನಡೆಯಿಸುವಾಗ ಜತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾಯದ ಹುಡುಗರನ್ನೂ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಯ್ಯುವವು. ಈ 

ಹುಡುಗರಿಗೂ ಒಂದು ಹೆದ್ದಾಸೆ - ತಾನೂ ದುಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಬಂಗಾರ ದೋಚಿ 

ತಂದು ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಬಾರದೇಕೆ? 

ಅಮೆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಣಿಗಳ ಶೋಧವಾದಾಗಲೂ ಹೀಗೆಯೇ ಯುರೋಪದ ಅಸಂಖ್ಯ 

ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ತೆರೆಯುವುದೆಂಬ ಹುಚ್ಚು ಕನಸು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು "“ಕಗ್ಗಾಡಿನ 

ಪಶ್ಚಿಮ'' (0/16//951 ಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ್ದುಂಟು. 

ಆದರೆ: ಆ ಯುವಕರು ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಖನಿಜ ಶೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿ 

ಕಣ್ಮರೆಯಾದರು. ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಹೋದರೆ ನೂರು ತಿರುಗಿ ಬಂದವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು 

ಹಣವಂತವರಾಗಿ ಬಂದವರು! ನಮ್ಮ ಈ ದುರ್ದೈವಿ ಯುವಕರು ಬಂಗಾರದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಾಯೊಡ್ಡಿ 

ದುಬಾಯಿಗೆ ಹೋದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅರಬ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ (ಜೀತದ?) ಆಳುಗಳಾಗಿ 

ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳಹೆಸರಿಲ್ಲದಾಗುವರು. ಮರಳಿ ಬಂದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ! 

ಇವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟಿನ ವೀಸಾ ಪಡೆಯುವ ಯಾವ 

ಸಮಸ್ಯೆಯೂ ಇಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮೋಟರ ಲಾಂಚು ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ೩೦೦ ರಿಂದ 

೪೦ ೦ರವರೆಗೆ ಜನರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲದು. ಪ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತರುಣನಿಗಾಗಿ ತಲಾ ೪೦೦ರೂ.ಯ 
ಈ 



೨೧೩ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಮ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಒಳ ಹೊರಗೆ ಮುಂಬಯಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಲ್ಸಾಲಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಳ್ಳ ಪೇಟೆಗಾರರು ತೆರುವರು. 

ಎಲ್ಲಿಂದ ಯಾವ ದಿನ ಪಯಣವೆಂಬುದನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ತರುಣರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಈ ದೇಶತ್ಯಾಗಿಗಳು ಬಹಳ ಸಲ ರತ್ನಾಗಿರಿಯ ಹತ್ತಿರವೋ ಗುಜರಾತದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿಯೋ 

ಹೋಗಿ ಲಾಂಚಿಗಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಟದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು 

ಈ ತರಳಬುದ್ಧಿಯ ತರುಣರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಉಪಯೋಗಿ ಸಿಕೊಳ್ಳುವರು. ಈ 

ತರಳರಿಗೆ ಮನೆ ಬೇಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವದ ಹಂಗುದೊರೆದು ಹೊರಟ ಬರಿಗೈ ಬಂಟರಿವರು. 

ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವುದೋ ಎಂದು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಗಗ 

ಈ ಲಾಂಚುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಲ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಾಗುವವು. ಆ ಭಾಗವು 

ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ. ಅಲ್ಲಿ ದಂಡೆಯ ದೇಶಗಳು ಕಸ್ಟಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. 

ಇಂಥ ಕಡಲ ಪಯಣ ಕೆಲ ಸಲ ಕೈತಪ್ಪಿ ಹೋಗುವುದೂ ಉಂಟು. ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು 

ಲಾಂಚು ಯುವಕರನ್ನು ಹೇರಿಕೊಂಡು ಸಹಕ ಸ್ಟದ ಯಾವುದೋ ಕರಾವಳಿಯ ಡಾಟ 

ಹೊರಟಿತು. ಮೂರು ದಿನ ಪಯಣ ಜಾಣ ಮೇಲೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ದಂಡೆ ಕಂಡು ಬಂತು. 

ದುಬಾಯಿ ಬಂತೆಂದು ಯುವಕರಿಗೆ ಲಾಂಚಿನವರು ಕಾಣಿಸಿದ 

ಲಾಂಚು ಸೊಂಟಮಟ್ಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರನ್ನು ಇಳಿಸಿತು. ಹುಡುಗರು 

ದುಬಾಯಿ ದಂಡೆಯ್ತತ ಹೊರಟರು. ನೂರಿನ್ನೂರು ಗಜ ಹೋದೊಡನೆ ಅವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ 

ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಹಾರಾಡುತ್ತಿದೆ! ತುಸು ಮುಂದೆ ಹೋದೊಡನೆ 

ನಮ್ಮ ಕಾವಲು ಪಡೆಯವರು ಅವರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದರು. ತಿರುಗಿ ಊರಿಗೂ ಕಳುಹಿಸಿರಬೇಕು. 

ಲಾಂಚಿನವರಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದೆ ದುಬಾಯಿಯೆಂದು ಕಚ್ನ ಹತ್ತಿರವೇ ಭಾರತ - ಪಾಕ್ 

ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು. ಇದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕರು ದುಬಾಯಿಯೆಂದು 
ಗೋವೆಯ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದದ್ದೂ ಇದೆ. ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಟದ ಈ ನಾವಿಕರಿಗೆ ದಾರಿಯೊಂದೇ 
ಗೊತ್ತು. ಗುರಿ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಂಥ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾದಗಳಾಗುತ್ತವೆ. 

ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮೋಟರ ಲಾಂಚು ದುಬಾಯಿಗೆ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ೮ ರಿಂದ ೧೨ 

ದಿನ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ೪ ದಿನಗಳ ಅನಂತರ ದೋಣಿ ತುಂಬ ಹೇರಿದ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಉಪವಾಸ 
ಬೀಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರು ಕೂಡ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. (ಇದ್ದ ಅನ್ನ ನೀರು ಪ್ರವಾಸದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ 

ಸಾಲಬೇಕು ತಾನೇ?) ಅನೇಕ ತರುಣರು ಎದೆ ಒಡೆದು ಕಂಗೆಟ್ಟು ಕಡಲಿಗೆ ಹಾರಿ ಸಾಯುವುದುಂಟು. 

ಲಾಂಚಿನವರ ಕಟುಕತನದ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೇಳಿರಿ. 

ಒಮ್ಮೆ ೮ ದಿನ ಕಡಲ ಪಯಣ ಮಾಡಿ ಸಂಜೆ ೮ ಗಂಟೆಗೆ ಲಾಂಚಿನ ನಾವಿಕರು ಒಳಗಿದ್ದ 
ಯುವಕರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವೆ ದುಬಾಯಿಯ ಒಂದು ಮಿನುಗುವ ದೀಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು 
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ನೀರಿಗೆ ಇಳಿದು ನಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು - ಮೊಣಕಾಲ ಮಟ ಟ್ಪಕ್ಕೆ ನೀರಿರುವದೆಂದು. 
ಆಗ ಬ ಪಾಪಿಗಳು ಇಳಿದರು. ಸುಮಾರು ೬ ಜನ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಮುಳುಗಿ ಸತ್ತರು. 
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ಆಗ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಹಿಂದೆ ಉಳಿದ ಏಳನೆಯವನು ತಾನು ಇಳಿಯದೆ ಒಬ್ಬ ನಾವಿಕನಿಗೇ ಇಳಿದು 
ಕಾಣಿಸಲು ಹೇಳಿದನು. ನಾವಿಕ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರ ಲಾಂಚು ಹೆಗ್ಗಡಲಿನಲ್ಲಿಯೇಃ 
ಸಾಗಿತೆಂದು. 

ಇದಿ 

ಹೀಗೆ ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಕಡಲಿಗೆ ನೂಕಿದ್ದೇಕೆ? ಶಾರಜಾಹದ ನೌಕಾಪಡೆಯವರು 
ಈ ಲಾಂಚುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಈ ಕಳ್ಳ ನಾವಿಕರು ತಾವು ತಂದ ಈ ನರಬೇಟೆಯನ್ನು 

ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸಂಗ ಬಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಲಾಂಚನ್ನೂ ಮುಳುಗಿಸಿ ಈಜಿ 

ಪಾರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ಚಿನ್ನದ ಸಾಗಾಟದ ಮೋಟರ ಲಾಂಚುಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಬಹಳ ವೇಗವುಳ್ಳವು. 

೪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ದುಬಾಯಿಗೆ ಮುಟ್ಟುವವು. 

ಆದರೆ ಅವು ಬಹಳ ಜನರನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಲಾರವು. ೨-೩ ಮಂದಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ. 

ಅಂಥವರಿಗಾಗಿ ತಲಾ ೭೦೦ ರೂ. ಆದರೆ ಕಸ್ಟಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಮುಗಿಯಿತು. 

ಹೊತ್ತು ತಂದ ಈ ಬಡಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಡಲಿಗೆ ಒಗೆಯುವರು. 

ಭಾರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಲಾಂಚಿನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾರಾಗಲು ಅನುಕೂಲವೆಂದು; ಅಲ್ಲದೆ 

ತನಿಖೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ. 

ಈವರೆಗೆ ಅನೇಕ ಲಾಂಚುಗಳು ಬುಡಮೇಲೆ ಆಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ತರುಣರು ವ್ಯರ್ಥ 

ಕಡಲು ಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದುರಂತಗಳ ಸುದ್ದಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಗೋಪ್ಕ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಾಗಾಟವೇ 

ಕಳ್ಳ ಸಾರಿಗೆಯದು. ಲಾಭ-ನಷ್ಟ ಏನೇ ಆದರೂ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ, 

ಈ ಸಾಗಾಟಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಹೇಗೆ? ಈಚೆಗೆ ದುಬಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನಿಕ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ಭಾರಿ 

ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರನ್ನು ಅಲ್ಲಿತಂದು ಬಿಡುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯುವದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಲು. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಳೀಕ ಆಳೊಬ್ಬನ ಕೆಲಸ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇರಳೀಯ ತರುಣರೇ ದುಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗುವವರು. ಮಹಾತ್ಮರಂತೆಯೇ ದರಿದ್ರರಿಗೂ 

ಜಗತ್ತೇ ಮನೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಗೂ ಹೋಗುವರು. 

ನಮ್ಮ ಯುವಕರನ್ನು ಹೀಗೆ ಅಪಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಈ ಲಾಂಚುಗಳೂ ದೋಣಿಗಳೂ 

ಅರಬ ದೇಶಗಳಿಂದ-ಪರ್ಶಿಯನ್ ಅಖಾತದ ದಂಡೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದ-ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ 

ಗುಪ್ತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಮೂಲ್ಯ ಬಟ್ಟೆಬರೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. 

ಕೆಲವು ಕಾಲ ಹಿಂದೆ ಕೇರಳದ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಪಾಕ್-ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದ್ದ ಮೆಶಿನ್ 

ಗನ್ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಸಿಕ್ಕವು. ಈ ೫೦೦ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕ ಗುಂಡುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 

ಬಂದುವು? 
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ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ರ್ಯ ರಣ್ ಇ ಮ ್ವ್ ಗ ್ಯ್ಯಡಿ “ 

ಅಲಂ ರ್ಯ. ಅಜುವ್ಯ ಟು ರೂಮ ಸಸ ಯಿೀಯಿಂಪ | ತ್ಲೆ 
೩ ಟಿ 
ಸ 1.1 | ಟ್ರಿ | ಸ 

ಚ್ದ ತ ತ ಗತ ತ್ರೆ ಟಿ ಲ ಭ್ರ 
ತ 

ನಮ ಕಸಂ ಎಕಾಯಿಜ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತುಂಬ ಸಾಹಸದಿಂದ ಸುಟಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ 

ಮಾಡಿ ಸಿಕ್ಕ ಲಕಾಂತರ ಬೆಲೆ ವಿದೇಶೀ. ಕಳ್ಳ ಸರಕು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಶೋಧದ ಹಿಂದೆ. ಒಂಭತ್ತು ಕಳ್ಳ ಸಾರಿಗೆಗಳು ಸಿಗದೇ ಹೋಗುತ್ತವೆ. 

ದೇಶದ ಕರಾವಳಿ ತೀರ ಉದ್ದ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ನಿರ್ಜನ ಅರಕ್ಷಿತ, ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಟದ ಕದೀಮರಿಗೆ 

ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಕ ಅಸುಬಯಾಚಃ 

ಕಳ್ಳ ಸರಕಿನ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನಮ್ಮ ತರುಣರನ್ನೂ ಕದ್ದೊಯ್ಯುವ ಈ ವಿದೇಶಿ ಹಡಗುಗಳ್ಳರ 

ಪಾರುಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಡಲ ತೀರದ ಊರುಗಳ ಯುವಕ ಸಂಘಗಳು ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಬಾರದೇ ಕೆ? 

ಗೃಹ ರಕ್ಷಕರುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಭ್ರಷ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆಗಳನ್ನೂ ಕಳ್ಳ ಸ ಸಾಗಾಣಿಕೆಯ ರಾತ್ರೆಯ 

ರಕ್ಕಸರನ್ನೂ ಕೂಡಿಯೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದವರೂ 

ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಅರಾಷ್ಟ್ರೀಯವೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕರಾವಳಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ 

ಹುಡುಗರು ಅರಬನಾಡುಗಳಿಗೆ ಗುಲಾಮರಾಗಿ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತೆ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಟದವರ 

ಬಗೆಗೆ ಬೇಹುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಯಿಸಿ ಕಸ್ಟಂ ಎಕ್ಸಾಯಿಜ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಈ ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳ 

ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ: ಆಗಲು 4 ಸ್ವಯಂಸೇವಕ ದಳಗಳು ಕರಾವಳಿಯ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಂಘಟನೆ ಆಗಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಯ. 

“ಶಂ ನೋ ವರುಣಃ ನಮ್ಮ ನೌಕಾದಳದ ಬಿರುದಿನ ವಾಕ್ಯ. ಆದರೆ ಒಂದು ವರುಣ 

ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಬದಲು ನಾವು ವರುಣನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಒಳಿತು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 

"ಉದಯವಾಣಿ' ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೯೩೨ 
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ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಬೇಟೆ (3 

“೧೯೪೭ರ-ಅ ಬರ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರ ವಿಲಿನೀಕರಣ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ 
ನಾವು `ಭಾರತದ ಲೀನವಾ ವಾದವು. ಆಗಿನ. ಆ ನಿರ್ಣಯುವು. ನಾವು ತುಂಬ 
ಬ. 2.೭.8 ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು” ಇದು ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರ ಹೇಳಿಕೆ. ಕಳೆದ ೧೦ಕ್ಕೆ 
(ನವೆಂಬರ) ಅವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಈಚೆಗೆ ಕಾಶ್ಮಿ ೯ರದಲ್ಲಿ 
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ದ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶ್ರೀ ಭ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ 

ಭುಟ್ಟೋ, ಜಾನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬಗೆಗೆ ಕಲವೂಂದು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು 
ಗಮನಿಸಿ ಶೇಷಿ ಸಾಹೇಬರು ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಇತ್ತರು. ಜಮ್ಮು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಖರು 

ಪಾಕ್ - ಪ್ರಧಾನಿಯ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಸದ್ಯದ ಕಾಶ್ಮೀರ - ಭಾರತ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು 

ಬದಲಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಸಾರಿದರು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ತನ್ನ ನಿಲುಮೆಯನ್ನು ಅವರು 

ಮತ್ತೆ ಜಾಹೀರಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಿದರು. ತಾನು ಕಾಶ್ಮೀರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನದಲ್ಲಿ 

ಬೇರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಎಂದೂ ಬಯಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ, “ಆದಾಗ್ಯೂ ತನ್ನನ್ನು ೧೯೫೮ರ ಆಗಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ತಪ್ಪ "ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ. ಆರಂಭ - ಎಂದು ಅವರು. ಒತ್ತಿ 

ಹೇಳಿದರು. 

ಇಂದಿನ ಕಾಶ್ಮೀರಿ. ಅಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೂಲ ಅಲ್ಲಿಯ ದುರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. 

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯ ಅಸ್ಥಿತರತೆ, ಅಭದ್ರತೆ ಕೊನೆಗಾಣಿಸಲು ಒಂದೇ ಉಪಾಯ - ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು 
ಅನಿರ್ಬಂಧವಾದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು. ಇಂದು ಭುಟ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಸಂತೋಷದ ದುರ್ಲಾಭ 
ಪಡೆಯಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜನವೆಲ್ಲ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಂತರೆ ಯಾರೂ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ 

- ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶೇಖ « ಆಬ್ದುಲ್. 

ಈಚೆಗೆ ಶ್ರೀನಗರದ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಉಗ್ರ ನಿದರ್ಶನಗಳು ನಡೆದುವು. ಆ 

ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಜವಾಹರಲಾಲ ನೆಹರೂ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕೆಂದುಸರಕಾರದ ಹವಣಿಕೆ ಇತ್ತು. 

ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಜನಮತರಂಗ (ಪ್ಲೆಬಿಸೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್) ಎಂಬುದೊಂದಿದೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿರುದ್ಧ 

ಪಕ್ಷ. "ಕಶಿ ರಕ್ಕೆ ಸ್ವ ಸ್ಮಯಂ ನಿರ್ಣಯಾಧಿಕಾರವಿದ್ದು ಅದು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಸಾದಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು. 

ಈ. ಫ್ರಂಟಿನ ಪಂಥ. ಈ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಮಾತು ಮಂತ್ರ' ಕಲಿಸಿದ್ದು ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಅವರೇ. 

ಇಂದಿಗೂ ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಳೆಯ ಹುಲಿ ಕಣ್ಮರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶಾಮೀಲ ನಾಮೆ'ಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಪಂಥ 'ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ೧೯೪೭ರ . 

ನಿಲುಮೆಯಿಂದಲೇ ಅವರು ಮುಂದುವರಿದು ಭಾರತಾಂತರ್ಗತ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕನಸನ್ನೇ 

ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯ ಜನಮತರಂಗದಿಂದ ಶೇಖ್ ಸಾಹೇಬರು "ಸಿಡಿದು ದೂರ 

ಸರಿದಂತಿದೆ. 

ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ನೆಹರೂಜಿ ನಾಮಕರಣವೇಕೆ? ಕೇವಲ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವನ್ನು ಖುಶಿ 

ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ! ಎಂದು ಫ್ರಂಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಮಿರರ್ಫಾ ಅಫಜಲ್ ಚೇಸ್; ಅವಾಮಿ ಕ್ರಿಯಾ 

ಕ್ರೋ 
ಇಇ 
ಲಪ 
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ಸಮಿತಿಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಶ್ರೀ ಮೌಲವಿ ಫರೂಖ್ ಪ್ರಭೃತಿ: ವಿರೋಧೀ ಗುಂಪುಗಳ ಮುಖಂಡರ 

ಆಪಾದನೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕೆಲವು ಉರ್ದು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಈ ನಾಮಕರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವೇ 

ಇದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೊಸ ಹೆಸರೇ ಬೇಕಿದ್ದರೆ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಯಿತ್ರಿ ಹೆಬ್ಬಾ 

ಖಾತೂನಳ ಹೆಸರಿಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಅನೇಕ ಕಾಲೇಜುಗಳ ಯುವಜನರ ಆಗ್ರಹ. ಇದು 

ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇದೆ. ದೇಶದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನವನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯದ ಕಾಮಾಲೆಯು 
ಅವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ದುರ್ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸತಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳಾದರೂ 
ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರ (ಅವರು ಅದೆಷ್ಟೇ ಮಹೋನ್ನತರಾಗಿದ್ದಿರಲಿ) ಸ್ಮರಣೆಯ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ 

ಶಕ್ಕವಿದ್ದಷ್ಟು ದೂರವಿಡಬೇಕಾದದ್ದು ಜನಜೀವನದ ಆರೋಗ್ಯವನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 

ಅಗತ್ಯ. ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಬ್ಬಾ ಖಾತೂನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾಮಣಿಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ 
ಮಿಂಚಿದವರಿದ್ದಾರೆ - ರೂಪಾ ಭವಾನಿ ಮತ್ತು ಲಲ್ಲಾ ಅರ್ಫಾ. ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೆಸರಾಂತ 

ಸ್ಥಾನಿಕ ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿಡುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಹರೂಜಿಯ ಹೆಸರೇಕೆ? ಅಕಿಲ-ಭಾರತೀಯ 

ನಾಯಕನಿಂದಲೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕೆ? ಅಥವಾ ನೆಹರೂಜಿ ಮೂಲತಃ 

ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಯೇ? ಕೋಮುವಾಧಿನ ಗಂಧ - ಲೇಪವಿರಬಾರದೆಂದು 

ನೆಹರೂಜಿ ತಮ್ಮ, ಗಂಡಿ) ಉಪಾಧಿಯನ್ನು ಎಂದೋ ಬಿಟ್ಟರು. ಆದರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯದ 

ಬಂಧನದ ನೆನಪಾಗಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಇಡುವುದೇಕೆ? - ಆದೂ ಕಾಶ್ಮೀರದ 

ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಂಸ [ರಣೀಯ ಮಹಿಳೆಯರು ಮೂವರು ಇದ್ದಾಗ! 

ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿಯ ಈ. ಕಾಲೇಜು ನಾಮಕರಣದ ದೊಂಬಿಗೂ ಸದ್ಯ ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ 

ಭುಟ್ಟೋ ಎಬ್ಬಿಸಿದ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಕೂಗಿಗೂ ಒಂದು "ಷೂ ಇದೆ. ಈ 
ಗಲಭೆ ಆಗುವಾಗ ಭುಟ್ಟೋ ಪ ಪಾಕ್ ಆಕ್ರಾಂತ ಕಾಶ್ಮೀರ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. 

ಕಾಶ್ಮೀರದ ಈ ಗಲಭೆಗೆ ಜಮ್ಮು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ 
ತೋರಿಸಿದರು. ಅವರು ಪಾಕ್ ವಿರೋಧಿ ಕೂಗೆಬ್ಬಿಸುತ್ತ ಸುಮಾರು ೬೦೦ ವಿದಾ ಬರ್ಥಿನಿಯರು 
'ಆಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಬಿದ್ದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ಲಯದ ಇತರ ವರ್ಗಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೂ 
ಇತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥೆಯ ಯುವಜನರನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತಪ್ರದರ್ಶನ 
ಮಾಡಿದರು. ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ ಡ್ರವಿರೋಧಿ ನಿದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇದು ಜಮ್ಮು ಯುವಜನರ 
ಉತರ. 

ಶ್ರೀನಗರ ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕೊನೆಗೂ ಕಾಶಿ ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿಯುತ ಬಗೆಹರಿಕೆಗೆ 
ಇವೆರಡರ ವಿಭಜನೆ "'ಿನಿವಾರ (ವಾಗಬಹುದೇ? ಕಳೆದ ೨೬ ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯದ ಕಸಕಸಿ 
ಕಕ್ಕಸತನವೇನೇ ಉಲ್ಭಣವಾಗಿದ್ದರೂ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠವಾಗಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ [ವನ್ನು ನಾವು 
ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಭಜನೆಯ ಹಿಂದಿನ ತತ್ವ 'ದಂತೆ ನಿರರಾಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಭಾರತದ್ದಲಿ 
ವಿಲೀನವಾದದ್ದು ಹೇಗೆ ನ್ಯಾಯವೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಶಿ. ಮೀರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ವಿಲಯನ ಹೊಂದುವುದು 
ನ್ಯಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೂ ಪ್ರಜೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯ ವಿರುವ ಹಳೆಯ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಭಾರತಕ್ಕೆ 
ರಿತ; ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆಯ ಹಿತದ ಹಾಗೂ” ಆಕಾಂಕ್ಟೆಯ ದೃ ಷ್ಟಿಯಿಂದ 
ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಜೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿ. ಬಹುಸ ೦ಖ್ಯ [ಯಲ್ಲಿದ್ದ 
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ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದೂ ಕ್ರಮಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಡೆದದ್ದೇನು? ಹಿಂದೂ 
ಈ ಇಲ ದಿ ಯ ಬಾಲ ಓಷಿ ಹೆ ರಾ ಇತ್ತೆ ಕಾಕ ಕಾಾಗಿ ಕಾ 9 ಈಾಲ ಹ ನ್ನ 

ಒಬಮುಸಂಖ್ಕಿ ಗ್ಗ ಬೂ ಯಿ ಒಫ್ ಬ್ರೂ ಸಸ ಹಾಗಲ ಕಲ್ ಮಿ: ಓಗಿ ಮಃ ಓಗೂಫ ಒತು ಬರಿಯ ದೊರೆಯ ಜಪದ 
ನಗೆ 

ಕಾಶ್ಮೀರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತಾಯಿತು! ಕಾಶ್ಮೀರದ ಡೋಗ್ರಾ ದೊರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಾರ್ಥ 
ಶರಣು ಬಂದನು. ಪಾಕ್ ಪಡೆಗಳು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಿದವು. ಆದರೆ. ಅದೊಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ 

ಆಗತ್ಯದ ಹೂಟವೆಂದೇ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ಸದ್ದಿಯಾದ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಎಣಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 
ಹಾಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮನೆತನದ ಮೋಹ ನೆಹರೂಜಿಗೆ ಕಾಡಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಂಥ 
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಯಕಟ್ಟಿನ ಪ್ರದೇಶ ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಎಲ್ಲ 
ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಇಷ್ಟವೆಂದೂ ನೆಹರೂಜಿ ಎಣಿಸಿರಬೇಕು. 

ಅದು ಸರಿಯೇ ಆದರೂ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧನಗಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿವೇಕದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿದ ನೆಹರೂಜಿ 

ದೊರೆಯ ಕೃತ್ಯವೇ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆಯ ಬಯಕೆಯೆಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತೆ ಆಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ 

ಜನಮತಗಣನೆಯ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಬಲ ಬಂದಿತು. ಮತ್ತೆ ಜನಮತಗಣನೆ ಬೇಡ. ಪದೇ ಪದೇ 

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆರಿಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ 

ಅಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಯ ಸಮ್ಮತಿ ಎಂದು ನಾವು ವಾದಿಸಿದ್ದೆವ. ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ತಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಚಾತುರ್ಯವೇ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನವಾಗುವುದು ಇಷ್ಟವೋ "'೨ನಿಷ್ಟವೋ ಎಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟ 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾಶ್ಮೀರ ಜನತೆಯ ಮತವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. 

ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು "ಸುವುದು, ಆಳುವ ಪಕ್ಷದ ಹುರಿಯಾಳುಗಳನ್ನು ಕಾಶ್ಮಿ ೇೀರ 

ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಆರಿಸುವುದು. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಹಾಯ ಇಲ್ಲವೆ ಅಗತಿಕ 

ಆಯ್ಕೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರಜೆಗೆ ಅನಿರ್ಬಂಧ ಆಯ್ಕೆಯ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಅವರು 

ದೊರೆಯ ವಿಲಿನೀಕರಣದ (%ಓಂ0966100) ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ರುಜುವಾತು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು 

ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂಬ ಭರವಸೆಯ ಮಾತು ನಾವು ಆಡುತ್ತಿದ್ದವು! ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾದ 

ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಶುದ್ಧವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಎನಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

ಏಕೆಂದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯ ಜನ ಮುಸ್ಲಿಮರೆಂಬುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭೌಗೋಳಿಕ 
ದೃಷ್ಟಿಯೂ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂಬ ವಾದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೊಳ್ಳ 

ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಶಾಖೋಪಶಾಖೆಗಳ ಕೊಳ್ಳದ್ದೇ ಒಂದು ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ 

ಕಾಶ್ಮೀರ ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ನ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಪಂಜಾಬದ್ದೇ ಒಂದು ಸೂಬೆಯಾಗಿತ್ತು. ಬ್ರಿಟಿಶರು 

ಸಿಖ್ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭೇದನೀತಿಗಾಗಿ ದೋಘ್ರಾ ಕುಲದ : ಸೇನಾಪತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಜನದ್ರೋಹ 

ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಭಾವನೆಯೆಂದು ಕಾಶ್ಮೀರವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿದುಕೊಟ್ಟರು! ಅಂದರೆ 

ಪಾಂ ಬ. ಕಾಶ್ಮೀರವು ಪ. ಡನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವೇ ಆಗಿತ್ತು. ಅಂದಾಗ 

ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಧೂರ್ತ ಪಾಕ್ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳೂ ಕಾಶ್ಮೀರಿ 

ರಾಜಕೀಯ ಜೈ ಸದ್ಯ ಹುಯಿಲೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಅವರದೇ ಕಪೋಲ 

ಕಲ್ಪಿತ ವಾದವಲ್ಲ. ನಿರಾಮ ಹೃದರಾಬಾದ. ಅಥವಾ ಜನಾಗಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು 

ಮೊಂಡ ವಾದ ಮಾಡಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪಾಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೀಸು' ಇದೆ. ಇನ್ನು 

ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿಯೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತತ್ವದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ 

ಉಳಿಯಬೇಕೆಂದು ತಮ್ಮ ಸಾರ್ಜಟಾಮ ಮತವನ್ನು ವಕ್ತಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. 
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ಇದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶ್ರೀನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರೇ 
ಇ ಗಾ ತಾ ಇಡ ಇ ಇಚೆ ಂಗಾತ್ ತಾ ್ ಮ ಗಾಗ ತ್ರ ಎ. ಕಾಕ್ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ. ಜಮ್ಮು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಗಳದೇ ಬಹುಸಂಖ್ಯ. ಅದ್ದರಿಂದ ಭಾರತ *- ಪಾಕ 

್ರ ಗ 

ಮನೋಮಾಲಿನ, ದೂರವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಈ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಸದಾಕಾಲದ ಭಯ-ಸಂಶಯಗಳ 

ಅಸ್ವಸ್ಥ ಅವಸ್ಥೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಹೋಗಲಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಶ್ರೀನಗರ ಕೊಳ್ಳ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೂ ಜಮ್ಮು 
ಭಾರತಕ್ಕೂ ಸೇರಬಹುದು. ಇದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ 
ಪರಿಹಾರ. 

ಇದೇನೇ ಇರಲಿ. ಇಂದು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುವ ಪ್ರಮೇಯವೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. 
ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನೆಯೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಕೋಮುವಾದಿನ ಇಲ್ಲವೆ ಧರ್ಮದ ತತ್ವದ ಮೇಲೆ 

ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಹಟವು ಒಂದು ಹುಸಿ ಹುಚ್ಚೆಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ 
ಮತ್ತು ಧರ್ಮಾತೀತ ವೃತ್ತಿ - ಇವರಡೇ ಆಧುನಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಕಾಲುಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು 

ನೆತ್ತರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಮುಂದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪಾಶಕ್ಕೆ 
ಒಳಪಡಲಾರದು. 

ಇಂದು. ಜನಮತರಂಗವೂ. ಕಾಶ್ಮೀರದ ಭಾರತ ವಿಲಿನೀಕರಣವನ್ನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ 
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಂತೆ. ಒಂದು ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿತ್ತು. 
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೀರ್ ಕಾಸೀಮರ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರ ನಿಲುಮೆ 
ಒಲುಮೆಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನಲ್ಲಿಯ ತೀವ್ರವಾದಿಗಳು 
ಸರಕಾರದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತದ ಶೈಥಿಲ್ಯಗಳಿಗೆ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 
ಭಾರತದೊಳಗೆ - ಉಳಿದೂ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ 
ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಆಗ್ರಹದಿಂದ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ದಾರ ಸದ್ಯದ ಸಂದಿಗ್ವನಿಲುಮೆಯಿಂದಾಗಿ 
ಆಳುವ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಶೇಖರು ಇಂದಿಗೂ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಆಣಿ ಹೊರುತ್ತಾರೆ. 
ಭಾರತದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಶ್ಮೀರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶೇಖರತ್ತ ಒಲಿದಂತಿದೆ. 
ಆದರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿಯ ಹೊಸ ವ್ಯೂಹರಚನೆಗೆ ಸರಕಾರದಲ್ಲಿಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂತ್ರಿ ಮುಫ್ತಿ ಮಹಮ್ಮದ್ 
ಸಯ್ಯದ್ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಎ.ಓ. ಲೋನೇ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ 
ಲೋನೇ ಹಿಂದೆ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮರ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಬೆಂಬಲಿಗನಾಗಿದ್ದ. ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಜನಮತರಂಗ 
(ಪ್ಲೆಬಿಸೈಟ್ ಫ್ರಂಟ್)ದ ನಂಟು ಹರಿದುಕೊಂಡಂತಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಈ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಲ 
ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯೂ ದುರಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆಪಾದನೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 
ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದಾಗ ಬರಲಿರುವ ೧೯೭೭ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಆಳುವ 
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಭಿನ್ನವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದೇ? ಪ್ಲೆಬಿಸೈೆಟ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು 
ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಬಲ್ಲದೇ? 

ಸದ್ಯ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ ಪತ್ತುಗೇಡಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೆಬಿಸೈಟ್ 
ಫ್ರಂಟ್ ವಿಲೀನವಾಗಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರಂಟಿನೊಂದಿಗೆ. ಪ್ರಣಯಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೀರ್ ಕಾಸಿಮ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸದ್ಯವಂತೂ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕೊಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಶೇಖ್ 
ಅಬ್ದುಲ್ಲಾರಿಗೆ ಹೊಣೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಂತಿದೆ. 

ಈ 

“ಉದಯವಾಣಿ' 
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ಸಿಕ್ಟರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ವಾದ 

ಡಾ. ರಾಜೀವ ಕಪೂರ ಇವರು ೫ ವರ್ಷ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಿಸಿ ಸಿಕ್ಚರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ 
ವಾದದ ಕುರಿತು ವ್ಯಾಸಂಗಪೂರ್ಣವಾದ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಬರೆದು ಆಕ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ 
ಡಾಕ್ಟರೇಟು ಪಡೆದರು. ಈ ಪ್ರಬಂಧ “ಸಿಕೃಸೆಪರೇಟಿರುಂದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ ಫೇಟ್” ಎಂಬ 
ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. 

ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಕ್ಕೆ ನೀರು ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ 
ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಯಿಸಿದರೆಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವುದೇ ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ 

ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ. ಆ ಕಾಲದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ 

ಆಧರಿಸಿ ಡಾ. ಕಪೂರರು ವಿಷಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಯುಗದ ವೈಷ್ಣವ ಪಂಥದ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ 

ಇವುಗಳಿಂದ ಗುರುನಾನಕ ಮತ್ತು ಅವನ ನಂತರದ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿತ್ತೆಂದಲ್ಲ. 

ಅಮೃತಸರದ ಸ್ವರ್ಣ ಮಂದಿರ ಮೂಲತಃ ಹರಿಮಂದಿರವೆಂದೇ ಇದೆ. ಅವರದ ಆದ್ಯ ಗ್ರಂಥ 

"ಗ್ರಂಥ ಸಾಹೇಬ'ದಲ್ಲಿ ಮರಾಠೀ ಸಂತ ನಾಮದೇವ ಹಾಗೆಯೇ ಕಬೀರ ಮುಂತಾದವರ ಕೃತಿಗಳು 
ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅಮೃತವಚನಗಳಾಗಿ, ಹರಿಗೋವಿಂದ, ಅರ್ಜುನ, ಗೋವಿಂದ ರಾಮದಾಸ 

ಈ ಸಿಕ್ಟ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಹಿಂದೂ ಹೆಸರುಗಳೇ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಟರ 

ನಡುವೆ ಅಂತರ: ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಯಿತು? 

ಬಿಟಿಷರ ಕುಮ್ಮಕ್ಕು 

ಈ ಭೇದವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರೇ ಮೂಲತಃ ಹುಟ್ಟಿಸಿದರೆನ್ನುವಂತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ 

ವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸಿದವರು ಅವರೇ ಎನ್ನಲು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನ ಸಮುದಾಯವು ಅಖಂಡ 

ಏಕರಸವಾಗಿ ಎಂದೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ, ಸಿಕ್ಬ ಮುಂತಾದ ಮತ-ಪಂಥ-ಜಾತಿ ಭೇದಗಳು 

ಹಿಂದಿನಿಂದಿಲೂ ಇದ್ದುವು. ಆಳವಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಶೋಷಣೆಯ 

ಸುತ್ತಾನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗುವಂತೆ ಅವನ್ನು ಕುಟಿಲ ನೀತಿಯಿಂದ ಎತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಪುಟಗೊಟ್ಟು 

ಪಣತೊಟ್ಟು ಕೊಡಲಿಯ ಕಾವಿನಂತೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ "ಭೇದವಂ 

ಹೊಕ್ಕಿರಿದರು''! 

ಮೊಗಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಅದರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಾಗಿ ಸಿಕ್ಟರು ಕೈಗೊಂಡ 

ಸಂಘಟನೆಯ ಉಪಾಯ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಭೇದವು ಮೊದಲು ಸ್ಫುಟವಾಯಿತು - ಹರಿ 

ಗೋವಿಂದ ಗುರುಗಳು ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯದೆ ಮಹಮ್ಮದ ಪೈಗಂಬರರ 

ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದರಿಂದ. ಅಂದಿನಿಂದ ಖಡ್ಗ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಹುತಾತ್ಮತೆಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಬ 

ಪಂಥದಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಗುರು ಗೋವಿಂದ ಸಿಂಗರು ಅವರಿಗೆ ಪಂಚಕಕಾರಗಳ'' 

(ಕೇಶ, ಕಂಫಿ, ಕಂಕಣ, ಕೃಪಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ) ದೀಕ್ಷೆ ನೀಡಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಸಿಕ್ಟರ 

ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ "ಖಾಲ್ಸಾ' ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಬ್ಟರ ಅಸ್ಮಿತೆಗೆ 
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* ಟ್ರ 

ಪುಷ್ಟಿ ದೊರೆಯಿತು. ` 

ಸಿಕ್ಚ:ಮೊಗಲ ಸಂಘರ್ಷದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮಾಂಧತೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ 

ಸಿಕ್ಚರ ಅನಿವಾರ್ಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದಿಷ್ಟೇ ಭಾವನೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು 

ಇರಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ? ಎಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಮೊಗಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇದುರಿಗಿತ್ತು. ಈ 

ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಪ್ರಜಾಪುಭುತ್ವದ 

ಸಂವಿಧಾನ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದೂ ರಾಜ್ಕಾಂತರ್ಗತ ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಂತಂತ್ರ 

ಸಾರ್ವಭೌಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇಂದು ಉಗ್ರಪ್ರಯತ್ನ ಸಿಕ್ಕ ಅತಿರೇಕಿಗಳಿಂದ 

ನಡೆದಿರುವದೆಂಬ ಸಂಗತಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚಿಂತನೀಯವಾಗಿದೆ. 

ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಸಿಕ್ಕರ ರಾಜ್ಯ ಅವರ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಾಜ್ಯವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳಲು 

ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಅವನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ-ಸಂಕುಚಿತ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆಗೂಡದೆ ಎಲ್ಲ 
ಪಂಥದವರ ಬುದ್ಧಿ ಗುಣಗಳ ಉಪಯೋಗ ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು 
- ಎಂದು ಸರ್ ಚಾರ್ಲಿಸ್ ಮೆಟ್ಕಾಫ್ನೇ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮುತ್ಸದ್ದಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬರ ಸಂಘಟಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಖಾಲ್ಸಾ ಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ 
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಂಧತೆಯ ಹುಚ್ಚು ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾ ವಾದ! 

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಸಿಕ್ಟರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ 
ಒಂದು ಘಟಕವಾಗಿಯೇ ಕಂಡರು. ಅವರ ನೀತಿ ನಡಾವಳಿಗಳೂ ಹಿಂದುಗಳಂತೆಯೇ ಇದ್ದುವು. 

ಹಿಂದೂ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾತೀಯ ಆಧಾರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಅವರು ಅನ್ನ-ಕನ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ 
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು-ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ. ಕಪೂರರು. 

ಸಿಕ್ಚ್ಟರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೇಶಧಾರಿ ಮತ್ತು ಸಹಜಧಾರಿ ಎಂಬ ಭೇದವಿತ್ತು. ಸಹಜಧಾರಿ 
ಸಿಕ್ಚರ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು. ಸಿಂಧ್ ಹಾಗೂ ಪಂಜಾಬ 
ಪ್ರಾಂತಗಳ ಹಿಂದುಗಳು ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಟರ ಗುರುದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಸಾದ 

ಉಣ್ಣುತ್ತಿದ್ದರು. 
ಸಿಕ್ಚರ ರಾಜಸತ್ತೆ ಅಸ್ತಂಗತವಾದ ನಂತರ ಪಂಜಾಬನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಗ್ಗಿತು. ಇದು 

೧೮೮೧ರ ಜನಗಣತಿಯಿಂದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ 'ಕೇಶಧಾರಿ ಸಿಕ್ಚರ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ರಣಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಉಚ್ಚಾ ಯ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಮೌಂಟ್ ಸ್ಟುವರ್ಟ್ ಎಲ್ಫಿನ್ಸ್ಪನ್ ಆಫಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ರಾಯಬಾರಿ, 
ಆತ “ಕಾಬೂಲ್ ರಾಜ್ಯದ ವೃತ್ತಾಂತ'' ಎಂಬ ತನ್ನ ಎರಡು ಖಂಡಗಳುಳ್ಳ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 
ಕಾಬೂಲ್ನಿಂದ ಒದು ಎ ತನಗೆ ಬಂದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದ 
ಮೊದಲ ದಶಕದಲ್ಲಿ ರಣಜಿತ್. ಸಿಂಗನ ರಾಜ್ಯ ಸಟ್ಲೇಜ್ ನದಿಯಿಂದ ಸಿಂಧೂನದಿಯವರೆಗೆ 
ಹಬ್ಬುತ್ತ ಯಮುನೆ ಯಿಂದ ಸಟ್ಟೇಜ್ವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆತ ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡದಂತೆ 

ಷರು ಪ್ರತಿಬಂಧ ಮಾಡಿದ್ದರು. 
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ಸಿಂಗನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಇನ್ನೂ ಪೇಶಾವರದ ತನಕ ತಲುಪಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಿಂಧೂ ನದಿಯನ್ನು 
ದಾಟಿದೊಡನೆ ಎಲ್ಫಿನ್ಸ್ಟನ್ನಿಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, - “ನದಿಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರದೇಶ 
ಉಸುಕಿನದಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ಬೇಸಾಯದ್ದು ಹಾಗೂ ಫಲವತ್ತತೆಯ 
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಂಜಾಬವು ಬಂಗಾಲದ ಸೆರಗಿಗೂ ಬಾರ! ಲಾಹೋರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಳೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಕೇವಲ ಅಮೃತಸರ ಉಚ್ಛ್ರಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಪಂಜಾಬ ಸಿಕ್ಟರ ರಾಜ್ಯವಿದ್ದೂ ಇಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಪವಿದೆ. 

ದಿವಸವಿಡಿ ಪಯಣ ಸಾಗಿದರೂ ಒಬ್ಬಾನೊಬ್ಬ ಸಿಕ್ಟ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಿಕ್ಚರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕಣ್ಣು ತುಂಬುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲ.'' 

೧೮೫೭ರ ಬಂಡಾಯದ ನಂತರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬರ ಭರ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 
ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳರಸರು ಸೇನೆಯ ಪುನಾರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ಬಂಡಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದ 

ಜಾತಿ - ಜಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುರುವಾಯಿತು. ಆಗ ಸಿಕ್ಟರು ದೊಡ್ಡ 

ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನ್ಯ ಸೇರಿದರು. ಆಗ "“ಸಿಕ್ಬರೆಂದರೆ ಕೇಶಧಾರಿ'' ಸಿಕ್ಬರೆಂದೇ ಬ್ರಿಟಿಷರು 

ಸಿಕ್ಟ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಾಖ್ಕೆ ನೀಡಿದರು. ಅನಂತರ ಸಿಕ್ಚರ ಸಂಖ್ಯೆ ಭರಭರನೆ ಬೆಳೆಯಲು ಆರಂಭವಾಯಿತು. 

ಸಿಕ್ಚರೂ ಹಿಂದೂಗಳೇ - ವ್ಯಾಜ್ಕ 

ದಯಾಲ್ಸಿಂಗ್ ಮರ್ಜೀಥಯಾ ಈ ಸಿಕ್ಟನ ಮೃತ್ಕು ಪತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 

"ಸಿಕ್ಚರು. ಹಿಂದೂಗಳೋ 7?” ಎಂಬ ವಾದ ಹುಟ್ಟಿತು. ಪಂಜಾಬ ಹೈಕೋರ್ಟು ಮರ್ಜೀಥಯಾ 

ಹಿಂದೂವೇ ಆಗಿದ್ದನೆಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು. ಈ ಕುರಿತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪತ್ರಿಕಾ ವಾದ ವಿವಾದ 

ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿತು. ಆದರೆ ಈ ಹೃಕೋರ್ಟು ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಾಹದೇನೂ 

ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕುರಿತು ಡಾ।। ಅಂಬೇಡಕರರ ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ 
ಎ ""ಸಿಕೃ ಧರ್ಮ ಗುರುಗಳು ವಿವಾಹ ವಾರಸಾ - ಮುಂತಾದವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಹೊಸ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥ 

ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನ ರಚಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಕಾನೂನೇ ಈಗಲೂ 

ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತ ಇದೆ.'' 

೧೮೩೦ರ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಿವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕಾನೂನಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಚರು ಹಿಂದೂಗಳೇ ಸರಿ 
ಎಂದು ನಿರ್ಣಯ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಡಾ। ಅಂಬೇಡ್ಕರರು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಪಂಜಾಬ ಹೃಕೋರ್ಟಿನ 

ತೀರ್ಪು ಈ ಪ್ರಿವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಇತ್ತು - ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ. 

೧೯೧೧ ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾಪತಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಕುರಿತು ಬರೆದ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರಣಜಿತ ಸಿಂಗರ ಸಿಕ್ಬ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮೂರು ಸಲ ಹಿಂದೂಸತ್ತೆಯೆಂತಲೇ 

ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಚ ಪಂಥದ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ 

ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಶಲ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್ರು ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

೧೯೧೪ರ ನಂತರ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯ ಭರ್ತಿ ಸುರುವಾಯಿತು. ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ 

ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ - ಸಿಕ್ಟ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದೂ ಯುವಕರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ 

ಅಧಿಕಾರಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ : "“ರಿಕ್ರೂಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುವ ರಾಮಚಂದ್ರನೆಂಬ 



೨೨೩ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಕ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಯುವಕ ರಾಮಸಿಂಗ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ!' ' ಹೊಸತಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾ ವಾಗುತ್ತಿದ್ದ 

ಎಷ್ಟ ಕಚೇಕ ಗೌ ಸಾತ್ಹಭ್ರಾತೂ್ 
ಚಲಿಸೇವಾನಿ ನಿವೃತ್ತ ಸಿಕ್ಬರಿಗೆ ಜಮೀನು ಸಿಗುವುದರಲ್ಲ ಅಲ್ಸ್ರ್ 

ಕಾನಾಲ ಕಾಲನಿಯಲ್ಲ 

ಪಂಜಾಬದ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿನಾಬದಿಂದ ಸಟ್ಟೆಜ್ವರೆಗಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ 

ಹಿಂದೂಗಳ ಹಾಥೂ ಸಹಜಧಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುಗ್ಗಿ ಕೇಶಧಾರಿಗಳ ; ಸ ಹೆಚ್ಚಾಗತೊಡಗಿತು. 

ಡಾ।ಕಪೂರ ಈ ಕುರಿತು ತುಂಬ ಉದ್ಭೋದಕ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.  ಸಹಜಧಾರಿಗಳನ್ನು 

ಕೇಶಧಾರಿ "ಖಾಲ್ಸಾ'ಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಟ ಪಂಥದ ದೀಕ್ಷೆ 

ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಟ ಪಂಥದ ದೀಕ್ಷೆ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಾಂಧ 

ಸಿಕ್ಚರಿಗೂ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿ ತೆನಜಸದ ಡಾ. ಕಪೂರರು ಇತ್ತ ಅಂಕಿಸ ೦ಖ್ಯೆಗಳಿಂದ 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ೧೯೧೧ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸಿಕ್ಬರ ಸಂಖ್ಯೆ ೫೩ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. 

(ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಹಜಧಾರಿಗಳಿದ್ದರು) ಆದು ೧೯೨೧ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೬೨ ಲಕ್ಷಕ್ಕೇರಿತು. 

ಮತ್ತು ಸಂಜಧ6ಗಳ ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಕಡಿಮೆಯಾದರು. ೧೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ೪-೫ ಲಕ್ಷ 

ಸಹಜಧಾರಿಗಳು ಕೇಶಧಾರಿಗಳಾದರು. ಹಾಗೆಯ! ೪-೫ ಲಕ್ಷ ದಲಿತರು ಅಮೃತ ಪ್ರಾಶನ 

ಮಾಡಿ ಕೇಶಧಾರಿ ಖಾಲ್ಸಾ ಸೇರಿ ಸಿಕ್ಚರಾದರು! 

೧೮೮೧ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ಜನಗಣತಿಯ ಆರಂಭ. ಅಂದು ನೂರಕ್ಕೆ ೮ರಷ್ಟು ಇದ್ದ 

ಸಿಕ್ಚರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಂದಿನ ೪೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ೧೨ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 

ಬಂಗಾಲದಂತೆ ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೀಗೆಯೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತ 

ಹೋಯಿತು. ಪಂಜಾಬವು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರಾಂತವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 

ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಗಳು ಮರೆತ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಈ ಸಿಕ್ಚ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಸಂಖ್ಯಾ ವೃದ್ಧಿ 

ನಡೆದದ್ದು ಸಿಕ್ಚ್ಬರ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ ರಾಜ್ಯಸತ್ತೆ ಕಳೆದು ಹೋದ ನಂತರವೇ! 

ಗುರುದ್ವಾರಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ 
ಸಹಜಧಾರಿಗಳನ್ನೂ ಕೆಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳನ್ನೂ ಖಾಲಸಾ ಮಾಡುವ ಈ 

ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುದ್ವಾರಗಳ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆಂದೋಲನ. ಸಿಕ್ಬರ ಗುರುದ್ವಾರಗಳು 

ಗುರು ನಾನಕರ ಹಿರಿಯ ಮಗನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ “ಉದಾಸೀ ಪಂಥ''ದ ವರ್ಚಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. 
“ಗ್ರಂಥಿಗಳ ಹಾಗೂ ಮಹಂತ''ರ ಸ್ಥಾನಗಳು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದವು. ಆಗ ಸಿಕ್ಬ ಪದ್ಧತಿಯ ಪೂಜೆ-ಅರ್ಚೆ 

ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಯ ಪೂಜಾರ್ಚನೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ. ಸೂಕ್ಷ ಒವಿತ್ತು. ಅನೇಕ 

ಗುರುದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೂ ಇದ್ದವು. ಈಗ ಹ ವಿರುದ್ದ ಸಾ| 

ಸರುಘಾಹತು! ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅದು ಜೋರಾಗಿ “ಬೆಳೆಯಿತು. ಸಂಘ. ಸಂಸ್ಥೆಗ 

ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಿತ್ತವು. ಸಿಕ್ಟರ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಸ್ಮಿತೆ ಜಾಗೃತವಾಗ ಟ್ 

ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತಸ್ತು ಸಿಕ್ಟ ಪಂಥದ ಸ್ವೀಕಾರದಿಂದ ಎತ್ತರವಾಯಿತು. 

ಆದರೆ ಹೌಚ್ಛರ ಗುರುಗಳು ವರಿಷ್ಠ ಸಮಾಜದವರೇ ಆಗಿದ್ದರು. ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಟರು 
ಹೆಚ್ಚು. “ಗುರು ಕಾಲಂಗರ'' (ಸಹ ಭೋಜನ) ಭ್ರಾತೃ ಭಾವದ ಸಂಕೇತವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿತು. 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೨೨೪ 

೧೯೧೬ರ ಪ್ರಾಂತಿಕ ಕಾಯಿದೆ ಮಂಡಳಗಳ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಟರಿಗೆ ಒಂದೂ ಸ್ಥಾನ 
ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಿಕ್ಟರ ರಾಜಕೀಯ ಅಸಂತೋಷ ಬೆಳೆಯತೊಡಗಿತು. ೧ನೆಯ ಮಹಾಯುದದ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ "ಕಾಮಗಟಾಮಾರೂ' ಹಡಗದ ಮುಖಾಂತರ ವಿಫಲವಾಗಿ ನಡೆದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ 
ವಿರೋಧೀ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಂಚಿನ ಪ್ರಕರಣ, ಅನಂತರದ ಜಾಲಿಯನ್ ವಾಲಾಬಾಗ ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ 

ಇವುಗಳಿಂದ ಈ ಅಸಂತೋಷ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು. 

ಆಂದೋಲನ 

ಸಿಕ್ಚರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ತಮಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತದಾರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 

1/| ಸ್ಥಳಗಳು ಬೇಕೆಂದು. ಮೌಂಟ್ಫರ್ಡ್ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಾನೂನು ಅವರ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮತದಾರ 

ಸಂಘದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿತು. ೧೯೨೦ರಲ್ಲಿ ಗುರುದ್ದಾರ ಆಂದೋಲನವು 

ತಿಶ್ರೀವ್ರವಾಯಿತು. ಸಿಕ್ಟರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಸುಧಾರಣಾವಾದಿ ಮತ್ತು ಉಗ್ರವಾದಿ ಗುಂಪುಗಳು 

ಗುರುದ್ವಾರಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಮ್ಮ ಚಳುವಳಿ ಚಲಾಯಿಸತೊಡಗಿದರು. 
ಪಂಜಾಬೀ ಸೂಬಾ ಚಂಢೀಗಡಗಳಿಗಾಗಿ ಆಂದೋಲನ ಗುರುದ್ವಾರಗಳಿಂದಲೇ ಸುರುವಾದುವು. 

ಈಚೆಗೆ ಬಿಂದ್ರನ್ವಾಲಾ ಅಕಾಲಿ ತಖ್ತ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು 

ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೂ ಈ ಪೂರ್ವ ಪರಂಪರೆಯನ್ನೇ ಗೀರಿದಂತೆ ಇತ್ತು. ೧೯೨೦ರಲ್ಲಿ 

ಸುಧಾರಣಾವಾದಿಗಳು ಅಕಾಲಿತಖ್ತ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದು ಶಾಂತತಾಮಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, 

ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಖಡ್ಗ, ಕೊಟ್ಟಿ, ಕುಪಾಣಗಳ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ. ಆದರೆ ಬಿಂದ್ರನ್ವಾಲೆ ಆಧುನಿಕ 
ಶಸ್ತ್ರಾಯುಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದನು. ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಕಾಸ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಕಾಲಿ ತಖ್ತ್ 

ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಗುರುದ್ವಾರ ಆಂದೋಲನದ ತಂತ್ರ. 

ಈ ಆಂದೋಲನದ ಫಲಶ್ರುತಿ ೧೯೨೫ರಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ ಸರಕಾರ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ 

ಕಾಯಿದೆ. ಆ ಮೇರೆಗೆ ಆಂದೋಲನದ ನೇತೃತ್ವ ನಡೆಯಿಸುವ ಶಿರೋಮಣಿ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಬಂಧಕ 

ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರನ್ನೇ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯ ಹೆಸರನ್ನಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅಕಾಲಿಗಳ 

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಗುರುಕೀಲಿ ಈ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯ 

ಅಧಿನಿಯಮದಂತೆ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಘೋಷಿಸುವವನೇ ಸಿಕ್ಬನು - “ನಾನು. ಗಂಭೀರವಾಗಿ 

ನಮೂದಿಸಲು ಬಯಸುವೆನೇಂದರೆ, ನಾನು ಸಿಕ್ಬನು. ನನ್ನ ಗುರು ಗ್ರಂಥಸಾಹೇಬ ಮತ್ತು ಹತ್ತು 

ಗುರುಗಳು - ಅವರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ 

ಧರ್ಮದವನಲ್ಲ! ಈ ಘೋಷಣೆಯ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಕ ಮಹತ್ವದ್ದು - ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಡಾ!! ರಾಜೀವ 

ಕಪೂರ. ಸಹಜಧಾರಿಗಳು ತಾವು ಸಿಕ್ಟ್ಬ ಪಂಥದ ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿಯೂ ಹಿಂದು ಸಮುದಾಯದ 

ಅಂಶವೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಹಿಂದುಗಳಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಈ ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಹೂಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಮಿತಿಯ ಚಳವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 

ಮತ್ತು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಲು ಸಹಜಧಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಶಕ್ಕವಾಯಿತು. ಆ ಕಾನೂನಿನಂತೆ 

ಪತಿತನೂ ಆ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ನಿಲ್ದ್ಲುವದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ಪತಿತ (ದಲಿತ) ಯಾರು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ನ್ಯಾಯ ಮಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಸಾ ಸಿಕ್ಫ 

ಅಂದರೆ ಕೇಶಧಾರಿ ಸಿಕ್ಬರೇ ನಿಯುಕ್ತರಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಯಿತು. 



ಇ ಕಾತ್ರಜ್ 

೨.೨೫ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಷ್ಟ ತಡೆ 
ಹಾ | ಪಾರಾದ ಕಾರಾ ಸಾ ಕಿರ್ಜಾರಾ ಜಿ ರ ತ್ತಾ? 

ತ ಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೆಲ್ಲಾ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಖಾಲಸಾ ಸಿಕ್ಬರ ವಶಕ್ಕೆ 
$ ೨ ಖಿ 

ಕೇಶಧಾರಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಹಜಧಾರಿಗಳು ಪತಿತರೇ. ಈ ಕಾಯಿದೆಯಿಂದ ಅದರಂತೆ 

ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಔಷ! ಳಿಂ ಸಿಕ್ಟರ ಥಾರ್ಮಿ' 

ಹೋದವು. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬುದ್ದಿಪು ರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿಸಿದ ನಂಜಿನ ಬಳ್ಳಿಗೆ ಈಗ ಕಹಿಫಲಗಳ 

ಫಸಲು ಬರುವಂತಾಯಿತು. 

ಉದಾರಿಗಳೂ ಸಹಜಧಾರಿಗಳೂ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಘೋಷಣೆಯ ಕೊನೆಯ ವಾಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ 

ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, “ನಾನು ಬೇರೆ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿ ಅಲ್ಲ”” ಎಂಬೀ ವಾಕ್ಯವನ್ನು 

ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾಯಿದೆಯಂತೆ 

ನಡೆದ ಗುರುದ್ವಾರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದಿ ಅಕಾಲಿಗಳು ಪ್ರಚಂಡ 

ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಬಂದರು. ಸುಮಾರು ೨೦೦ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ 

ಗುರುದ್ವಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಶೀರೋಮಣಿ ಗುರುದ್ವಾರಾ ಪ್ರಬಂಧಕ ಸಮಿತಿಯ ಆಧಿಪತ್ಯ 

ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದೇ ಸ್ವರೂಪದ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವರೂಪದ ವ್ಯಾಪಕ ಕಾಯಿದೆ 

ಮಾಡುವದರ ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುವದೆಂದು ರಾಜೀವ - ಲೊಂಗೋವಾಲಾ 

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಕಾಯಿದೆ ಸ್ವೀಕೃತವಾದಂದಿನಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳಾಗಿವೆ. 
ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲತತ್ವ ಭದ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ 
ಗುರುದ್ವಾರಗಳು ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ 

ಈ ಶಿರೋಮಣಿ ಗುರುದ್ವಾರ ಪ್ರಬಂಧಕ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಆಧಾರ. ೧೯೮೫ರಲ್ಲಿ ಈ 

ಸಮಿತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಯವ್ಯಯದ ಪತ್ರ ೧೨ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯದಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಈ 

ಸಮಿತಿಯ ಸಾಂಪತ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಂದಾಜು ಆಗುವಂತಿದೆ. ಅಕಾಲಿ ಧುರೀಣ ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣ 
ಸಿಂಗ್ ತೋಹ್ರಾ ಕಳೆದ ೧೫ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಸಮತಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದರು. ಈ ಗದ್ದುಗೆಯಿಂದಲೇ 
ಅವರ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಾರಾ ಸಿಂಗ್, ಫತೇಹಸಿಂಗ್ 
ಇವರ ತುರುಸಿನ ರಾಜಕೀಯ ಮೇಲಾಟಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕುಸ್ತಿಯ ಕಣವಾಗಿತ್ತು. ಪಂಜಾಬ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 
ಆಗಾಗ್ಗೆ ಈ ಸಮಿತಿಯ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿತು. ಆದರೆ ಧರ್ಮಾತೀತತೆಯ 
ತತ್ವದ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿಗೆ ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕತೆಯ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? 

ಈ ಸಮಿತಿ ಸಿಕ್ಬರ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು. ಇದು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಶಾಸನದ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಪ್ರಶಾಸನ! ಇದರ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ೧೯೪೪ರಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಸ್ಟರ್ ತಾರಾ ಸಿಂಗರು ಸಾರಿದ ಸಿಕ್ಚರ 
ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ! ರೀಜನಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಪಂಜಾಬೀ ಸೂಬಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಕಾಲೀ 
ಧುರೀಣರ ಕಾಲಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇದೇ ಸತ್ಯದ ಅವತಾರಗಳು. ಕೊನೆಗೆ ೧೯೭೩ರಲ್ಲಿ 
ಆನಂದಪುರ ಸಾಹೇಬದ ಗೊತ್ತುವಳಿ - “ರಾಜ ಕರೇಗಾ ಖಾಲಸಾ”” ಅದೇ ಖಾಲಿಸ್ಥಾನ! 

ಆ 

ಉದಯವಾಣಿ, ನವೆಂಬರ್ ೧೮, ೧೯೮೬. 
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ನೃತ್ಯರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಗಣಿತ ಪ್ರಭೆ 
ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ » ಗಣಕ ಯಂತ್ರ ಮತ್ತು ಗಣಿಕೆ (ನರ್ತಕಿ) ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎನಾದರೂ ಬಾದರಾಯಣ 

ಸಂಬಂಧವಿರುವುದು ಶಕ್ಕವೇ? ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತ ಗಣಿತಜ್ಞ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ರಾಮಾನುಜನ್ ಇವರ ಜೀವನವನ್ನು ಶೋಭಾಜಯಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ನರ್ತಕಿ ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಪ್ರಭಾವೀ ನೃತ್ಯರೂಪಕವಾಗಿ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು 

ಗಳಿಸಿದಳು. ಇದೀಗ ಈ ರೂಪಕದ ("ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆನ್ಸ್' ಎಂದು ಅದರ ಹೆಸರು) ಪ್ರಯೋಗಗಳು 

ಬ್ರಿಟನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜರುಗುತ್ತಲಿವೆ. 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ನೃತ್ಯಗೀತ ರೂಪಕಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ತೋರಿಸಿ 

ಅರ್ಥಾವಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡುವ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಜವ "ಆಗಿವೆ. ಕಾಳಿದಾಸನ "ಮೇಘದೂತ' 

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ ಅವರ “ಅಂತಃಪುರ ಗೀತೆ' ಜಯದೇವನ “"ಗೀತಗೋವಿಂದ' ಮುಂತಾದವು. ಆಧುನಿಕ 

ಯಾಂತ್ರಿಕ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಅಮೂರ್ತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉದಯಶಂಕರರು “ಕಲ್ಪನಾ' ನೃತ್ಯರೂಪಕವಾಗಿ 

ಚಲನಚಿತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. 

ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮರಾಠೀ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಮಾನ್ಯ ತಿಲಕ, ಡಾ! ಅಂಬೇಡ್ಕರ, 

ವೀರ ಸಾವರಕರ, ಜ್ಯೋತಿಭಾ ಪುಲೆ, ಪ್ರೊ.ಅಗರಕರ, ಮಹರ್ಷಿ ಕರ್ವೆ ಇಂಥ ಚಾರಿತ್ರಿಕ 

ಮಹಾಪುರುಷರ ಬದುಕು ನಾಟ್ಕರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿಯೂ 

ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗಿದೆ. ನಾಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯತ್ರಯರ ಮೇಲೆಯೂ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು ಬಂದಿವೆ. 

ಭಗತಸಿಂಗ್, ಡಾ!!ಕೊಟ್ನೀಸ್, ಲೂಯಿ ಪಾಸ್ಟರ್, ವಿವೇಕಾನಂದ, ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ, ಆನಂದೀಬಾಯಿ 

ಮುಂತಾದ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಟಿ.ವಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ 

ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದುಂಟು. 

ಇವರೆಲ್ಲರ ಚರಿತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಟ್ಕಾಂಶಗಳೂ, ನೇತ್ರದೀಪಕ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳೂ ಹೀಗೆ 

ರಂಗ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೂ, ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ 

ಉದಾಹರಣೆಯೆಂದರೆ ಅಟೆನ್ಬರೋ ನಿರ್ಮಿಸಿದ "ಗಾಂಧೀ'. 

ಆದರೆ ನೃತ್ಯದ ಮಾದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಗಣಿತಜ್ಞನ ಜೀವನವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದು ಒಂದು 

ಅಪೂರ್ವ ಸಾಹಸ. ಅದೂ ಮೂಕನೃತ್ಕಾಭಿನಯದಿಂದ. 

ಜಗತ್ಪಸಿದ್ದರೂ, ದೇಶದ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಅಲ್ಪಾಯುಷಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದ ರಾಮಾನುಜನ್ 

ಗಣಿತ ಶಾಸ ಸ್ತದ ಒಬ್ಬ ಪವಾಡ ಸು ೧೮೮೨ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೨ಕ್ಕೆ "ಹುಟ್ಟಿ ೧೯೨೦ರ 

ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ, ಇಹಯಾತ್ರೆ ಮುಗಿಸಿದ ರಾಮಾನುಜನ್ ತನ್ನ ೩೨ ವರ್ಷಗಳ 

ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಗಣಿತ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿಅದ್ಭ್ಳುತ ಪ್ರ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದರು. ಕೋಲ್ಮಿಂಚಿನಂತೆ 

ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಬೆಳಗಿ ಯರೂ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಲಂಡನ್ನಿನಲ್ಲಿ 

ನೆಲೆಸಿದ.ಒಂದು. ನೃತ್ಯ ಮಂಡಳವು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. 
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ಕಾಲ್ ತರಾರ್ ಹೋ, 

ಶೋಭಾ ಜಯಸಿಂಗ್ ಎಂಬ ಅಭಿಜಾತ (ಮಾರ್ಗೀಯ) ನರ್ತಕಿ ಈ ಮಂಡಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ. 

ಈ ರೂಪಕಕ್ಕೆ ಆಕೆ. ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಮದರಾಸಿಗೆ ಬಂದು 

ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು. ಆದರೆ ೭೦ ವರ್ಷದ ಆ ವೃದ್ಧೆ ತುಂಬ 

ಜರಾಜರ್ಜರ ಮಹಿಳೆ. ಅವಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಿ 

೧೨ ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಮಾನುಜನ್ರೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯಾದರು. ಅದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ 
ತ್ರ ನ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಪತಿಯು ಕೇಂಬ್ರಿಜಿಗೆ ಹೋದವರು ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದು ೧೯೧೯ರಲ್ಲಿ. ನಂತರ 

ಅವರು ಬದುಕಿ ಉಳಿದದ್ದು ಒಂದೇ ವರ್ಷ! 

ಶೋಭಾ ಅವರ ತಾಯಿ ಮದರಾಸಿನವಳೇ. ಅವಳೂ ಗಣಿತದ ಅಧ್ಯಾಪಿಕೆ. ಶೋಭಾರಿಗೂ 

ಅದೇ ವಿಷಯದ ಅಭಿರುಚಿ ಬಳುವಳಿಯಾಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ರೂಪಕದ ವಸ್ತುವಿನ ಮೂಲ ದ್ರವ್ಯವಾಗಿ 

ಶೋಭಾ ಅವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಕಲಸುಮೇಲೋಗರವಾದ ಪತ್ರಗಳೂ, ರಾಮಾನುಜನ್ರ 

ಬಾಲಿಶ ಭಾವವೆಂಬಂಥ ದೇವಶ್ರದ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಷ್ಠೆಯ ಚರಿತ್ರಾಂಶಗಳು ಇವುಗಳೊಳಗಿಂದ 

ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಕೊರೆದು ಕೊತ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ತರುಣ 

ಚಿಂತನವ್ಯಗ್ರ ಗಣಿತಜ್ಞನ ವ್ಯಾಧಿಗಸ್ತ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣವೆಷ್ಟು? ಬೆಳಗು ಏನು? ಇಂಥವರ ಬಾಳಿನ 

ಉತ್ಕಟ ರಸನಿಮಿಷಗಳು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅವರ ಮಿದುಳಿನಲ್ಲಿಯೇ 

ನಡೆಯುವಂಥವು. ಅಪೂರ್ವ, ಆಕಸ್ಮಿಕ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳೇನಾದರೂ ಇಂಥವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ 

ಒದಗಿ ಬಂದರೂ, ಅವೆಲ್ಲ ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪ್ರತಿಭೆಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವೇ ಆಗಿರುವ 

ಸಂಭವ. ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತಗಾರ, ಒಬ್ಬ ಚಿತ್ರಕಾರ, ಒಬ್ಬ ಸಂತನ ಚರಿತ್ರವನ್ನು ಇಂಥ ರೂಪಕಗಳಾಗಿ 

ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಗಣಿತಜ್ಞನ ಸರಳ ಸಪ್ಪಗಿನ, ಅಂಥ ಬಹಿರಾಕರ್ಷಣೆ ಏನೂ 

ಇಲ್ಲದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕಾಣಿಸುವುದೇನು? 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಜೀವನ ಕಲಹ ಒಂದು ಕರುಣಾಮಯ ದುರಂತ. 

ಒಂದು ಹೃದಯಂಗಮ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ವಸ್ತುವಾಗುವಂತಹದು. 

ಅವರ ಜೀವನ ಎರಡು ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಯಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದು ಉಜ್ವಲ 
ಪ್ರತಿಭೆಯ ತೇಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರಾಂತದೃಷ್ಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು ದೈವೀಪ್ರೇರಣೆ 
ದೇವತಾನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನಿಷ್ಠೆ. ಅದರೂ ಅವರು ಯಾವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನೂ 
ಮೀರಿ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ಮಠರಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಮದರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐಯ್ಯಂಗಾರ್ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ರಾಮಾನುಜನ್ 
ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಗುಮಾಸ್ತನಾಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಕೇಂಬ್ರಿಜಿನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಫೆಲೋ 
ಪ್ರಾ! ಹೈರಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಡೇ ಅವರ ಸಹಕಾರಿಳಾಗಿ. ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯಿಸುರ ಅಂತಸ್ತಿಗೆ ಏರಿದರು. 
ಪ್ರಾ! ಹಾರ್ಡೇ ಆ ಕಾಲದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶುದ್ಧ ಗಣಿತ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮದರಾಸಿನಿಂದಲೇ 
ರಾಮಾನುಜನ್ ಪ್ರಾ! ಹಾರ್ಡೇಯವರೊಂದಿಗೆ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. 
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೧೯೧೭ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಹಾರ್ಡೇಯವರಿಗೆ ರಾಮಾನುಜನ್ರಿಂದ ಒಂದು ಮಾಸಿದ 
ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಪತ್ರ ಬಂತು, ಅವರಿಂದ ಹಾಡೆನ್ಲ ಕ. ಬಡ್ಡ್ಲ ಮದಧದರಾಸೀ ಗುಮಾಸ್ತನ ಅಸ್ಬಲಿ ತ 

ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರು. ಮರು ವರ್ಷವೇ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರನಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು 
ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಮುಂದೆ ಐದು. ವರ್ಷ ಹಾರ್ಡೇ - ರಾಮಾನುಜನ್ ಕೂಡಿ ಚಿಂತಿಸಿ ೨೦ 
ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. (ಇದನ್ನು ಈಗಿನ ಹಾಯ್ಲ್ಹ - ನಾರಳೀಕರರ ಮಾತಿಗೆ 

ಹೋಲಿಸಬಹುದು). 

ಎಸ್. ರಾಮಾನುಜನ್ ತನ್ನ ಗಣಿತ ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ಅಮಾನುಷವೆನಿಸುವಷ್ಟು 

ಮೌನವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಜಿಗವೆಂದರೆ ಅತಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಗಣಿತ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಸು ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು 
ಯಾವುದೇ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಿಸದೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರೆದಿಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದು 
ಹೇಗೆ? ಎಂದರೆ “ನನ್ನ ಕುಲದೇವಿ ಶ್ರೀನಾಮಗಿರಿ ನನಗೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾಳೆ” 
ಎಂದೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. (ಆದರೆ ಅವರು ಬ್ರಿಟನ್ನಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗಲೆ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆಂದು 
ಪ್ಲೇಳಬ್ಯಾರು ದ್ದು ಆದರೆ ಪ್ರಾ!ಹಾರ್ಡೆ ನಿಷ್ಠುರ ನಾಸ್ತಿಕರು. ಆದರೆ ಅವರ ಈ ಕುರಿತ ಉದಾಸೀನ 

ಸಿನಿಕ್' ತನ ಅವರಿಬ ನರ ಗಾಢ ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯೊಡ್ಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಮಾನುಜನ್ ತನ್ನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 

ತರಕಾರೀ ಪಲ್ಕಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತ ಪೃಜಾಮ ತೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇಂದು ರಾಮಾನುಜನ್ರ ನಷ್ಟವಾದವೆಂಬ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ತೆಗೆದು ವಿಜ್ಞಾ 
ಪ್ರಪಂಚದ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಮೇರಿಕನ್ ಗಣಿತಜ್ಞ ಜಾರ್ಜ್ ಅ್ಯಂಡ್ರೂಸ್ ನರ 

ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ರೂಸರು (ಪ್ರಾಯ ೫೧) ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಟ್ರನಿಟಿ ಾದೇಜಿನ್ನ ದನ್ನ 

ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ “ಡಾಂಬರುಗುಳಿಗೆ” ಗಳ ನಡುವಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 
ಮಿನಿಟುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವುಗಳ ಅರ್ಥವತ್ತತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ” ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಜಾರ್ಜ್ ಕ್ಷ ಕ 

ಕೂಡಲೇ ರಾಮಾನುಜನ್ರ ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿತು. 
ಇವುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಈ ಮಹಾನ್ ಗಣಿತಜ್ಞನ ಒಂದು ಹೊಸ ಚರಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವೂ ಹೊರಬಂತು. 

ದಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಹೂ ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ (ಅನಂತವನ್ನು ಅರಿತ ಮಾನವ). ಇದನ್ನು ಬಾಲ್ಬಿಮೋರದ 
ರಾಬರ್ಟ್ ಕನಿಗಿಲ್ ಎಂಬುವನು ಬರೆದನು. 

ರಾಮಾನುಜನ್ ಕ್ಷಯ ರೋಗದಿಂದ ಬಳಲಿದರು. ಆದರೆ ಕಾಯಿಲೆಯ ಉಲ್ಬಣದ ಅಂತಿಮ 

ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ ಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವಾಗಲೂ. ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭಯ ತೇಜಸ್ಸು 

ಅಕ್ಷುಣ್ಣವಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಆಗ ಪ್ರಾ. ಹಾರ್ಡೇ ತನ್ನ ಈ ಸಹಕಾರೀ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಕಾಣಲು 

ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಅಂದರು. ""ನನ್ನ ಕಾರಿನ ನಂಬರು. ತೀರ ನೀರಸ ೧೭೨೯!' ಅದಕ್ಕೆ 

ತತ್ಕ್ಷಣ 'ರಾಮಾನುಜನ್ ಉದ್ಗರಿಸಿದರು. “ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಡಿ, ನೀರಸವೆನ್ನಬೇಡಿ. ಅದು ಬಹಳ 

ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ನಂಬರು. ಎರಡು ಫನ (೮೬೧೮5$)ಗಳ ಬೇರೀಜನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ 

ಹೊರಡುವ ಅತಿ ಚಿಕ್ಕ ಅಂಕಿ ಅದು! (ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಘನ ಗುಣೆತದ ಗಣಿತಕ್ರಿಯೆ 

ರಾಮಾನುಜನ್ರ ಮಿದುಳಿನ ಗಣಕಯಂತ್ರ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತು ಬ!) ನಮ್ಮ ವರಕವಿ ಬೇಂದ್ರೆ 

ಹೀಗೆಯೇ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. “ನಾನು ಒಂದು ನಂಬರು, ನನಗೆ ಯಾರೂ 
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ನಂಬರು!'' ಎಂದು ಅನ್ನುತಿದ್ದರು. 

ರಾಮಾನುಜನ್ ತನ್ನ ಕಾಲಮಾನಕ್ಕಿಂತ ೨೦ ವರ್ಷ ಮುಂಚೆಯೇ ಆಗಿಹೋದರು. ಏಕೆಂದರೆ 

ಇದೀಗ ಇಂದಿನ ಗಣಿತಜ್ಞರು ಅವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಮರ್ಮವನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠ ಗಣಕಯಂತ್ರಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ 

ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿನ ಮುಂಚೆ ಕ್ಷಯದ ಉಲ್ಬಣದ ಕೊನೆಗಾಲದ ನರಳಿಕೆಯ ಕಾತರ 

ಆವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತರ್ಕಿಸಿ ಗುಣಿಸಿ ಇಟ್ಟ ಈ ಬರಹಗಳು ಒಂದು ಅತಿ ಜಟಿಲ ಸಂಕೀರ್ಣ 

ಹಾಗೂ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಗಣಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಸಿಂಚನದಂತಿದೆ. 

ಈ ಗಣಿತದ ಸಂಜ್ಞೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಿಚಿತ್ರ ಲೆಕ್ಕಚಾರದ ಸರಣಿ. ಸಮೀಕರಣಗಳು ಇಂದು 
೨೦ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಧೂಳಿಯಿಂದೆದ್ದು ಮೈ ಕೊಡವಿ ನೃತ್ಯದ ಅಮೂರ್ತ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ 

ಆಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಅಗಮ್ಯ ರಮ್ಯತೆ. ಕ್ಷಯ ರೋಗಿಯ ಏರುಜ್ವರದ ಅಪಸ್ಮಾರದಂಥ 
ಉದ್ಧಾರಗಳಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ತಳ್ಳಿದ ಈ ಅಂಕೆ ಲೆಕ್ಕಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇಂದು ಗಣಕ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ 

ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಖಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಈ ಗಣಿತಜ್ಞನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ 

ಹೊಳೆದಿದ್ದಿರಬಹುದೇ? 

ಇಂದು ಅವರ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮೀಕರಣ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಗಣಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಹಲವು 

ಸರಣಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು "ಪೈ'ನ (ಪರಿಘವ್ಯಾಸ)ದ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ ಆದಷ್ಟೂ 

ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಲಿಯ ದಶಾಂಶಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಕೆಲವು 

ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಗೀಚಿದ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ವಿಶ್ವಗೋಲ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತದ 

ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನೆರವು ನೀಡಿದೆ. 

“ಯೂನಿಫೈಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಥಿಯರಿ'ಯ (ಕನ್ನಡ?) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಣಿತದ, ಅಂಗದ ಚಳಕಗಳನ್ನು 

ಬಗೆಹರಿಸಲೂ ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. (ರಾಮಾನುಜನ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೇಯದ 
ಸುಳಿವೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲು. ಈ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳ ಗೂಢಲಿಪಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಲು ಪ್ರಾ.ಜಾರ್ಜ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂಸ್ 

ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರುಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಮತ್ತು ಈ ಗಣಿತದ ಕಾಗುಣಿತಗಳನ್ನು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿಯ ಕುಣಿತಗಳ 
ಮುದ್ರೆ - ಚೌಕಿ - ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜನ್ರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯಾ 
ವಿಭಜನೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯು ನಿಗೂಢವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಶೋಭನಾ ಜಯಸಿಂಗ್ 
ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಮತ್ತು ತನ್ನ ಈ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಮೂವರು ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳಾದ 
ಕಲಾವಿದೆಯರನ್ನು ಮೇಳೈಸಿಕೊಂಡರು. ಈ ಮೂವರು ಕೇರಳದ ಗಿರಿಜಾ ಮುರಲಿ, ಮುಂಬಯಿಯ 

ಮೋನಿಷಾ ಪಾಟೀಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕೆಯ ಸುಭದ್ರಾ ಸಂದೀಪನ್. 

ಎಸ್. ರಾಮಾನುಜ್ರಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಪ್ರತಿಭಾ ವಿಲಾಸಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ 
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಾರ್ಹವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಶೋಭನಾ ಜಯಸಿಂಗ್ರ 
ಭರತನಾಟ್ಯ ನೈಪುಣ್ಯವು ಅಭಿನಂದನಕ್ಕೆ ಅರ್ಹ. 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ 
9 
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(೨ 89 (೨ 

ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥತೆ 

ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಶಿಖರವನ್ನೇರಿರುವ ಎಂ.ಜಿ.ಆರ್. ದೀರ್ಫ್ಥಕಾಲ ಗಂಭೀರ 
ಅಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿ ಮದರಾಸಿಗೆ ಮರಳಿ ಶಾಸನ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಘಟನೆ. 

ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಸ್ಥ  ಕಳದುಕೊಂಡು 

ಆಡಳಿತ ಶಾಸನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ 

ಜನತೆಯ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪಾಡೇನು? 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ನಮೂದಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು 

.ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯದ ವರಿಷ್ಠನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ 

_ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಶಾರೀರಿಕ ಇಲ್ಲವೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥ ಇಲ್ಲವೆ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತಗೊಂಡರೆ, 

ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಪರಿವಾರ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಅವರು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವ 

ಇನ್ನಿತರ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ತಜ್ಞರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಡಿಯ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಶಾಸನದ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ 

ಕಾಡುವ ಕಾಳಜಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಧುರ ಹೊತ್ತ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲರೂ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 

ರೂಜ್ವೆಲ್ಬರೂ ಆ ಜೀವಾಳದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ: ಕಾಯಿಲೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರು. (ಅಧ್ಯಕ್ಷ 
ರೂಜ್ವೆಲ್ಬರು ಹುಟ್ಟಾ ಪೋಲಿಯೋ ರೋಗದಿಂದ ಕಾಲು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು) ಈಚೆಗೆ 

ಸೋವಿಯತ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬ್ರೆರಿನೆವ್ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ 

ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಿ ಚರ್ನೊಂಕೋ ಕೂಡ ಏನೋ ಗಂಭೀರ ರೋಗವೊಂದರಿಂದ ಬಹುಕಾಲ 

ಬಳಲಿ ಇತ್ತೀಚಿಗಷ್ಟೇ ಕಾಲವಶವಾದರು. ಆದರು ಇವರಾರೂ ಅಂಥ ಅಸ್ವಾಸ್ಥದಿಂದ 

ಬಳಲುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದವರಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾದವರು. 

ಒಂದನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ದದ ಸಮಯದ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಲನ್ರ ದಾಖಲೆ 

ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಟಿಲತೆಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸುವಂತಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಸುಪ್ರತಿಷ್ಠ ವ್ಯವಸ್ಥಾಕ್ರಮ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ದೇಶವು ಎಂಥ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು 

ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನ. 

ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಲ್ಸನ್ರ ಬೇನೆ ಬಿದ್ದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕೆಯ ಜನತೆಯ 

ಉತ್ತಮ ಹಿತಸಾಧನೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಾನೇ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 

ಮಾಡಿದಳು. ಅದೂ ಅವರ ಖಾಸಗೀ ಡಾಕ್ಟರರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಂಡ ಗಣ್ಯತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು 

ಪೂರ್ತಿ ಅನುಸರಿಸಿ. ಇದನ್ನು ಆಕೆ ವಿಲ್ಲನ್ರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ 
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ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಳು! 

ಈ ವಿಶೇಷ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ವಿಲ್ಸನ್ರನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯ 

ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ: ಮಾಡಿದ ಹೊರತು ಅವರನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಗುಣಮುಖಗೊಳಿಸಲು 

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು, ಜತೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಗೆ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವೂ ಶಕ್ಕವಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಏಕೆಂದರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದಾಧಿಕಾರವೇ ವಿಲ್ಲನ್ರು ಶೀಘ್ರಗುಣಮುಖರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತೀವ್ರ 

ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿತ್ತು! ಅಲ್ಲದೆ ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅವರು ಯುದ್ಧೋತ್ತರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿರಿದಾದ 

ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸುವದಿತ್ತು. 

ಆ ಡಾಕ್ಟರರ ಸೂಚನೆಗಳು ಇಂತಿದ್ದವು: "“ಮ್ಯಾಡಂ, ಇದೊಂದು ಗಹನಗಂಭೀರ ಪ್ರಸಂಗ. 

ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ 

ಬರುವಂತೆ ಆಗಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀವು ತೂಗಿ ನೋಡಿರಿ ಮತ್ತು 

ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದೆ, ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಶಾಸನ ವಿಭಾಗದ ವರಿಷ್ಠರೊಂದಿಗೆ 

ವಿಚಾರವಿನಿಮಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬರುವುದೋ ನೋಡಿರಿ. ಈ ರೀತಿ ನೀವು 

ನಿಮ್ಮ ಮಪತಿಯನ್ನು ಬಲು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಸಬಲ್ಲಿರಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು 

ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿರಿ. ಪ್ರತಿಸಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊಸ ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 
ಒಯ್ದು ಅವರನ್ನು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸಿದಿರಾದರೆ, ಅವರು ಒಂದು ಹಸಿ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ಚೂರಿ ತಿವಿದು 

ತರುವಿದಂತೆ? ವಿಲ್ಲನ್ರ ಮಜ್ಜಾ ತಂತುಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಗೋಗರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದೇ 

ಉದ್ರೇಕ ಕೆರಳಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ''. 

ಡಾಕ್ಟರರ ಈ ಸಲಹೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಲನ್ರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಗ್ರಹ ಬೇಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಅವಳೊಂದಿಗೇ ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಾಯಿತು. 

ಅವಳಿಂದಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆಂದು ಅವಳು ಹೇಳಿದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತಾಯಿತು. 

ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿ ಕಳೆದು ಒಮ್ಮೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಭವನ (೪10/1೦ 

110050) ದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಸೇರಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಮ್ಮ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ 
ಆಗುಹೋಗುಗಳಿಗೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಸೀನರಿದ್ದರು. ಸಂಪುಟದ ಯಾವ ಕೆಲಸವೂ ಸಾಗಲಿಲ್ಲ 
"“ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಳು ಬರುವಂತೆ ಇತ್ತು”' ಅಂದರು. ಒಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರು 
ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ವಿಲ್ಲನ್ರಿಗೆ ಸ್ವಯಂಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ತಾವಾಗಿ ಯವ 
ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೂ ಬರುವಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಎದುರು ಏನು ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲೂ 
ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸಚಿವರು ಚರ್ಚಿಸುವ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತೂ ವಿಲ್ಲನ್ನರ 
ಚಿತ್ತ ಏಕಾಗ್ರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಆಗ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಂಡು, “ಇನ್ನು ನಾವು 
ಹೋಗೋಣ. ಅದೇ ಲೇಸು” ಅಂದರು. ವಿಲ್ಲನ್ ಬದುಕುಳಿದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಪುಟ 
ಸಭೆಗಳು ವಾಡಿಕೆ ಆದವು. 
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ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಶಾಪ ಅಮೇರಿಕದ ಈ ಸರ್ವೋಚ್ಛ ಅಧಿಕಾರ ಪೀಠಕ್ಕೆ 

ಹಿಂದೆ ಗಾರ್ಫೀಲ್ದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಾದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕೆಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 

ಸದಸ್ಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಅಮೇರಿಕದ ಸಂಸತು)ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧೇಯಕವನ್ನು ತರಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. 

ಆದರೆ ವಿಫಲರಾದರು. 

ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಐಸನ್ ಹಾವ್ರ್ ಇಂಥ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿಟ್ಟ ದೂರದರ್ಶಿತ್ವನವನ್ನು 

ತೋರಿಸಿ ಜನತೆಗೂ ದೇಶಕ್ಕೂ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಅವರು 

ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ತೀವ್ರ ಅಸ್ಥಾಸ್ತ್ಯದಿಂದ ಅಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಈ ಅಂಶಿಕ 

ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ದೇಶವನ್ನು ಎಂಥ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೆಡುಹಿದಂತೆ. ಎಂಬುದನ್ನು 

ಮನಗಂಡರು. ಅಂಥ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಅಂದಿನ ತಮ್ಮ 
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಚರ್ಡ್ ನಿಕ್ಸನ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದರು. ತಾವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥನಾಗಿಬಿಟ್ಟರೆ 

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ, ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಟ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಖಾಸಗೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರರ 

ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯವಾಹಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು 

ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಐಸನ್ ಹಾವರ್ ತಾನು ಪುನಃ ಅಸಮರ್ಥರೆಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ 

ತನಕ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಾನ್ ಕೆನಡಿಯ 

ಕೊಲೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಅಮೇರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ವಲಾಯಿತು. ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾದ 

ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿ ೨೫ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಿದೆ. 

ಅಮೇರಿಕದ ಸಂವಿಧಾನದಂತೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವುದು 

ಸಂಸದೀಯ ಪದ್ಧತಿ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯ ತನಕವೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ 

ಇರುವರು. ಅವರು ಹೀಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಥರಾದರೆ ಅವರ ಬದಲು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾಯಕನನ್ನು 

ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಬಲವುಳ್ಳ ಸರಕಾರ ವಹಿಸುವ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ 

ಧುರೀಣನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ, ಅಧಿಕಾರ ಸಲ್ಲುವದು. 

ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ “ಹೀಗಿದ್ದರೂ ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈಚಿನ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ 

ಘಟನೆಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೆಂಪು ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಪಾರ ಅಂಧ ಜನಪ್ರಿಯತೆ 
ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಶುದ್ಧ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ ಇವೆರಡರ ತಿಕ್ಕಾಟದ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ 

ನಾವು ಯಾವ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕು? 

ಕಸ್ತೂರಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ ೧೯೮೫. 
£ 
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ಸೇನಾಶಕ್ತಿಯ "ಷಣ್ಮುಖ'ಗಳು 

೧೮೩೭-೩೯ರ ಕಾಲ. ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ದದ ಆರಂಭದ ಸನ್ನಾಹ. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 

ಬೆನಿಟೊ ಮುಸೊಲಿನಿ, ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆಡೊಲ್ಬ ಹಿಟ್ಟರ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಿಸುತ್ತಿರುವ 

ಕಾಲ. ಅವರನ್ನು ಅನುಕರಿಸಿ ಸ್ಟೇನದಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಫ್ರಾಂಕೋ ತಾನೂ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು 

ಅಲ್ಲಿಯ ಹೊಸತಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಪ್ರತಿಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಹೂಡಿದ 

ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಯಾದವೀ ಕಲಹದಲ್ಲಿ (0೮01 ೫೩7) ಫ್ರಾಂಕೋನ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾಪತಿಯ ಮೇಲೆ 

ರಾಜಧಾನಿ ಮಾಡ್ರಿಡ್ದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸೇನೆಯ ನಾಲ್ಕು "ಕಾಲಂ'ಗಳೊಂದಿಗೆ 

ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ. ಆಗ. ಆತ ತುಂಬ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಜಂಭದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗರಿಸಿದ : "“ನನ್ನದು 
ಐದನೆಯ ಕಾಲಂ (ದಲ) ಒಂದಿದೆ. ಅದು ಈಗ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದೆ!'' 

ಈ “ಪಂಚಮ -ದಲ' ಯಾವುದು? ಇದು ಸೇನೆಯ ಒಂದು ಅಂಗವಲ್ಲ ಚತುರಂಗ 

ಬಲದಂತೆ. ಇದು ಜನರಲ್ ಫ್ರಾಂಕೋನ ಪರವಾಗಿ ಗಾಢ ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿದ್ದು ಗೂಢವಾಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವದೇಶದ್ರೋಹಿಗಳ ಗುಂಪು. ಹೊರಗಿನ ಶತ್ರುವಿನ ಗುಪ್ತಾಸ್ತದಂತೆ ಸಕ್ರಿಯ 

ಸಹಾಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ವಿಭೀಷಣರ, ಮೀರಕಾಸೀಂರ ದಲ! 

ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಷ್ಟಂಭಕವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ 

ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ "ದಲ 'ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ “ಚತುರಂಗ' 
ಬಲವೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಜ- ತುರಗ - ರಥ - ಪದಾತಿಗಳೇ ಈ ಚತುರ್ (ನಾಲ್ಕು) ಅಂಗಗಳು. 

ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ, ಯುದ್ಧತಂತ್ರ ಪ್ರಗತಿ ಗೊಂಡಂತೆ ಆನೆಗಳ ಪಥಕದ ಬದಲು ಟ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಡೆ, 
ರಥಗಳ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೋಘಖಾನೆಗಳು ಬಂದವು. ಉಳಿದೆರಡು ಅಂಗಗಳು - ಅಶ್ವಾರೋಹಿಗಳ 
ಮತ್ತು ಕಾಲಾಳುಗಳ ಪಡೆಗಳು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿಗೂ ಮುಂದುವರಿದು ಬಂದಿವೆ. (ಕೊನೆಗೂ 
ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸುವುದು ಕಾಲಾಳುಗಳ ಸೇನೆಯೇ. 
ಆಕ್ರಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಈ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗ ಅಥವಾ ದಲಗಳಿಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಇವುಗಳ ಹೊರಗಿನಿಂದ 

ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪಡೆಯೇ “ಪಂಚಮ ದಲಗ) 

ಇಂದಿನ "ಪರಾಕ್ರಮ' (ಪರ * ಅಕ್ರಮ)ದ ಸೈನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಆರು ಅಂಗಗಳನ್ನು 
ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಾರಕಾಸುರನ ಸಂಹಾರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ ಕಾರ್ತೀಕೇಯ “ಷಣ್ತು ಮಖ'ನೆಂದೇ 
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಧುನಿಕ ಆಕ್ರಮಕ ಶಕ್ತಿಯೂ ಹೀಗೆ ಷಣ್ಮು ಖವೇ ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಪುನರ್ವಿಗಂಡನೆ 
ಈ ರೀತಿ: 

ಒಂದನೆಯ ಅಂಗ ಅಥವಾ ಬಲ, ಆಕ್ರಮ ವೇತನದ ಕಾರಕೂನರ ವರ್ಗ. ಬೆಳ್ಳಿಯ 
ನಾಣ್ಯದ ಹೊಳಪಿನ ಸದ್ದಿಗೆ ಈ ಬಡಪಾಯಿಗಳೇ ಏನು, ಹಿರಿಕಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ ತಮ್ಮ ನ್ನು 
ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಗ್ಲಾಸು ಮದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಷ್ಕರಿ ರಹಸ್ಕಗಳನ್ನೂ ರಣವ್ಯೂಹದ ನೀಲ 
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ನಕ್ಷೆಗಳನ್ನೂ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಕಾಗ ಮಾಡುವ 
ಬದಲು, ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ (ಅದೂ ಅಲ್ಪ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ?) ದೇಶತ್ಕಾಗವನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ಖದೀಮರು 
ನಾಚುವುದಿಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿಯ ತಾಟು, ಚಿನ್ನದ ಸರ, ಕೆಲವು ಹಸಿರು ನೋಟುಗಳಿಗಾಗಿ 

ದಳಪತಿ-ಸೇನಾಪತಿಗಳೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿತವನ್ನು ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾರಲು ಸಿದ್ಧ! 

ಗಡಿಯ ಆಚೆ ಈಚೆ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು ಅಫೀಮು, ಹೆರಾಯಿನ್ ಗಾಂಜಾದ 

ಕಳ್ಳ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಅಗ್ಗದ ಪೋಷಕರು. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹೇರಳ 
ಹಣ ಪಡೆದು ದೇಶಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡುವ ಮಹಾಶಯರು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ 8.5.೯ 

(ಬಾರ್ಡರ್ ಸೆಕ್ಕೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸ)ದ ಒಬ್ಬ ಅಮೃತಸರದ ಕಮಾಂಡರನು ಇಂಥ ಮನೆಮುರುಕ 

ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೩೨ ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮೀರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದನು. ಈ 

ಹಣ ಆತ ಶೇಖರಿಸಿದ್ದು "ಖಾಂಕ ಅಲೋವನ್ನ'ದಿಂದ "ಖಾಂಕ್' ಅಂದರೆ ಪಂಜಾಬೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ಕೆಮ್ಮು. ಪೊದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವಿತು ಕೂತ ನಮ್ಮ ಗಡಿರಕ್ಷಕರು ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಟಗಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯ 

`ಸೂಚನೆ ಕೊಡಲು ಅವರು ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಕೆಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ಆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿ 

ಅವರು ದೂರದಿಂದಲೇ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ! ಈ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಗಡಿ ರಕ್ಷಕರಿಗೆ ಭಾರಿ ಭಾರಿ` 

ಸಂಭಾವನೆ - ಸ್ಮಗ್ಗರರಿಂದ. ಗಡಿಯ ನಾಕಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಧನಲಾಭದ ಬಾಬತ್ತು 

- ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಭತ್ತೆ. 

ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಆತಂಕವಾದಿಗಳು, ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ತಮ್ಮ ಸರಕಾರವನ್ನು ಬುಡ 

ಮೇಲು ಮಾಡಲು, ಅಭದ್ರಗೊಳಿಸಲು ಉಗ್ರವಾಗತೊಡಗಿದ ''1/15-801600 7೩(10" (ಇದು 

ಗಾಂಧೀಜೀ ಇವರಿಗಿತ್ತ ಹೆಸರು!) ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ದೇಶಭಕ್ತರು. ಇವರು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಶತ್ರುದೇಶಕ್ಕೆ 

ನೆರವಾಗುವವರು. ಇವರು ನಿರುಪದ್ರವಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಬಸ್ಸು, ಟ್ರೇನು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಂಬು.ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ರೈಲು ಹಳಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತೊಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ 

ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಂಗಗೊಳಿಸಿ ಜನಜೀವನ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿ 

ತಮ್ಮ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ತಲೆಬೇನೆಯಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಪ್ಲವದ ವಾತಾವರಣವೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ 

ಆತಂಕವಾದಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯ ಬೇಕಾದ್ದು ಸೇನಾಬಲ. ಅದೀಗ ಭೂಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ 

ಜಲಸೇನೆ, ವಾಯುಸೇನೆಯನ್ನು ಕೂಡಿದೆ. ರಾಮಾಯಣ - ಮಹಾಭಾರತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ 

ಯುದ್ಧವು ಎರಡು ಬಗೆಯಾಗಿತ್ತು. ದ್ವಂದ್ವ ಮತ್ತು ಸಂಕುಲ. ದ್ವಂದ್ವದಲ್ಲಿ ಉಭಯ ಬಲಗಳ 

ನಾಯಕರು (ಧುರೀಣ - ಧುರಹೊತ್ತವರು) ಮಂಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ 

ಜಯ-ಪರಾಜಯಗಳು ನಿರ್ಣಯಗೌೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಯುದ್ಧದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ 

ಕಡೆಯ ಇಡಿಯ ಪಡೆಗಳೇ ನೇರ ಹೋರಾಟದ ರಣಕೋಲಾಹಲದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಂದು 
ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧವಲ್ಲ ರಾಮ ೬ ರಾವಣ, ಕರ್ಣ. ೬ ಅರ್ಜುನ, ಭೀಮ % ದುರ್ಯೋಧನ, 

ಡೇವಿಡ್ ಃ ಗೋಲಿಯಥ ಅಥವಾ ಸೊಹರಾಬ ೬ ರುಸ್ತುಂ ಹೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧವೇ 

ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ. ಸರ್ವತೋಮುಖ. ಈ ಸಂಕುಲ ಯುದ್ಧ ಎಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ. 

ರಣಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೂ ಈ ಯುದ್ಧ 
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ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ - ವಿಮಾನ ದಾಳಿಗಳಿಂದಾಗಿ. 

ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಂದು ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತ ಯೋಧ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ. 

ಒಳನಾಡಿನ ಅಸಹಾಯ, ಅಸಾವಧ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಶಿಕಾರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, 

ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ. ಪ್ರಜೆ ಗಳನ್ನೇ ನೇರ ಗಾಬರಿಗೊಳಿಸಿ ಕಂಗೆಡಿಸಿ ಅವರು ಯುದ್ಧವನ್ನು ತಡೆಯಿಸಲು 

ತಮ್ಮ ಸರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಶೀಘ್ರ ಒತ್ತಾಯ ತರಲೆಂದು ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ತಂತ್ರ. ಇರಲಿ, 

ಹೀಗೆ ಭೂ - ಜಲ - ವಾಯು ಸೇನೆಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಬಲ. ಮುಖ್ಯ ಆಕ್ರಮಣ ಶಕ್ತಿ. 

ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಬೇಹುಗಾರಿಕೆಯ ಜಾಲ. (75010೧8೩86) ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು 

ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶಾಸನಗಳ ಹೂಟ-ಹೊಂಚುಗಳನ್ನು, ಯೋಜನೆ. - ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು 

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಸದಾ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯಿಸುವ ಗುಪ್ತಚಾರರ ಪಡೆ. ಅದಕ್ಕೇ 

ಹಿಂದೆ ರಾಜನನ್ನು “ಚಾರಚಕ್ಷು'ವೆನ್ನುತ್ತದ್ದರು. (ಇಂದ್ರನು ದೇವತಾಸಾರ್ವಭೌಮ. ಅವನಿಗೆ ಸಾವಿರ 

ಕಣ್ಣು!) ಈ ಬೇಹುಗಾರರು ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿಸುತ್ತು ಸುಳಿದಾಡುತ್ತ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಶತ್ರುಪಕ್ಷದ 

ಭದ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸರಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗದ ಮರ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, 

ರಹಸ್ಕದ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಹುಗಾರರ ಕಬಂಧ ಬಾಹುಗಳು ಚಾಚಿರುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಪಕ್ಷದ 

ದಲ-ಬಲಗಳ ಮಂತ್ರಾಲೋಚನೆಗಳ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಗುಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದರಲ್ಲಿ ಈ 

ಅಂಗವು ಸದಾ ದಕ್ಷ. 

ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ “ತಟಸ್ಪ ರ ಗುಂಪು. ಇವರು ಸ ನೃಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲದವರು. 

ಶತ್ರುಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಲ್ಲದವರು. ಒಂದು ರೀತಿ ಆಸಹಕಾರಿಗಳು; "ತಟ'ದ ಮೇಲೆಯೇ ಉಳಿಯುವವರು 

ಹ ಭಜ ಈಚಿ ಹಾರದೆ! ಆದರೆ ಯುದ್ಧಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲದವರು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ 

ನಿಂತಂತೆಯೇ! ಈ ಕಾಲ್ರೊಡಕಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಪೆ ಜರಾ ಕಳ್ಳ ದಾಸ್ತಾನುದಾರರೂ, ಲಾಭ 
ಬಡಕರೂ ಸೇರಿರುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬೆಂಕಿ "ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ 
ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವವರು. ಮದುಮಗ ಸಾಯಲಿ, ಮದುಮಗಳು ಸಾಯಲಿ, ಈ ಭಟ್ಟರಿಗೆ ತಮ್ಮ 
ದಕ್ಷಿಣೆಯೊಂದೇ ಗೊತ್ತು! ಇಂಥ ಧೂರ್ತರಿಂದ ಪರಚಕ್ರದ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲ 

ಐದನೆಯದಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ “ಪಂಚಮದಲ.' ಇವರು ಪ್ರಕಟವಾಗಿಯೇ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದ 
ಯಣಾನುಬಿಂಧಿಗಳು. ಮನಸಾ ಶತು ಬ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ "ಪರಚಕ್ರ'ಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಹೋದವರು. ಪಾಂಡವರೊಂದಿಗೆ 
ಆಳವಾದ ಸಹಾನುಭೂತಿಯುಳ್ಳ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ವಿದುರರಂತೆ. ಇವರೊಂದಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ 
ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಶದ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬೇಡುವ (ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಡುವ) ಪ್ರತೆ ಬೇಕತಾವಾದಿಗಳು. 
ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಸೇರಬಯಸುವ ಜಮ್ಮು - ಕಾಶಿ ೀರದಲ್ಲಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮರ 
ಗುಂಪೂ ಈ ಮಾದರಿಯದು. ಇವರು ಸ್ವದೇಶದ ರಕ್ಷಣಾಶಕ್ತಿಗೆ ಸುರಂಗ ಹಾಕುವವರು. ಪ್ರಕಟ 
ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಪಕ್ಷವನ್ನು ಸೇರುವವರು. ಇಂಥವರನ್ನು ಈ ಮೊದಲೆ ಗುರುತಿಸಿ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ತಡೆ 
ಹಿಡಿದು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಷೇಮವಿದೆ. 
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ಪಂಜಾಬದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದಿ ಸಿಕ್ಬ್ಚರು. ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ವಾದೀ ಮುಸ್ಲಿಮರು 
ಇ. ಎಂ ೂಾ ಷೆ ಡೆ ಚ ಜ್ ಇಬ್ನು ಬಿ ಎ, ಇಲಾಖ ಇ. ತ್ಕ ಕಾ ಅ್ರೀಅಂಕಯಲ್ಲಿ ತಮುಳರು - ಮುಂತಾದವರು ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ಯೇಕತಾವಾದಿ ಪ್ರತಿಕೂಲ ವೃತ್ತಿಗೆ ಉಗ 

ಎಂ 

ನಿರ್ದಶನಗಳು. | 

ಇನ್ನು ಆರನೆಯದಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಪಾಠಕರು. ತತ್ವತಃ ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧಿಗಳು. ನ್ಯಾಯವಾದ 
ಯುದ್ಧವೆಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರು. ಕಾರ್ಯತಃ ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ವಿರೋಧ ಅಸಹಕಾರ ಕೋರುವವರು. ತೋರುವವರು. ಕೇವಲ ಅಹಿಂಸಾವಾದಿಗಳು. (ಇಂಥವರಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಸರ್ ಬರ್ಟ್ರಂಡ್ ರಸೆಲರನ್ನು ಒಂದನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ 
ಸರಕಾರ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಇವರು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಿಸುವವರು. 

ಇವರಲ್ಲಿ “ಭಾಯೀ ಭಾಯೀ? ವಾದಿಗಳು, ಮಾನವತಾವಾದಿಗಳು. ವಿವಿಧ ಕಲಾವಿದರೂ ಕೆಲ 

ಕವಿಸಾಹಿತಿಗಳೂ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳೂ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರೂ (ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೂ) 

ಅಧ್ಯಾಪಕ - ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ವರ್ಗದವರೂ, ವಿಚಾರವೇತ್ತರೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಗಳೂ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. 

ಇವರು ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಾತ್ವಿಕರು. ತಾತ್ವಿಕರು. ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬವಾದಿಗಳು. ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಭ್ಯತೆಗೆ 

ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ವಾರಸದಾರರು. ಇವರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿಯೇ ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಸನ್ನಾಹ. ಆದರೆ 

ಇವರೇ ಕಾರ್ಯತಃ ಅಂಥ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ವಿರೋಧಿಗಳು! 

ಇವರ ವಿರೋಧ ಕಾರ್ಯ ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ. ೧. ಪ್ರಚಾರ, ೨. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮತ್ತು 

೩. ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಧಿಃಕಾರ. ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯವು ನೀತಿ, ಅಹಿಂಸೆ, 

ಮಾನವತೆಯ ವಿಚಾರಗಳ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಪ್ರಸಾರದಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 
ಗೊಂದಲವೆಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಯುದ್ಧದ ನಿಲುಮೆಯೇ ಸಂದಿಗ್ದವೆನಿಸಿ ಅವರ ಪ್ರತೀಕಾರ 

ಶಕ್ತಿ ಚಂಚಲ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಇವರ ನಿಷೇಧ ಪ್ರದರ್ಶನದ 

ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಜನರ ತಾತ್ವಿಕ ನೈತಿಕ ನಿಲುಮೆಗೆ ಆಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಥ ಸತ್ತುರುಷರೇ 

ಮೇಧಾವಿಗಳೇ ಯುದ್ಧಕ್ಷೇ ವಿರುದ್ಧ! ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪಾಯಿತೇ? - ಎಂಬ ವಿಕಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. 

ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಂತಿವಾದಿಗಳ ಯುದ್ಧಧಿಕ್ಕಾರದಿಂದ ಅದಕ್ಕಾಗಿ 
ಅವರು ಅನುಭವಿಸುವ ದಂಡ, ಶಿಕ್ಷೆಗಳ ಕುರಿತ ಅವರ ಧೀರ ಗಂಭೀರ ನಿಲುಮೆಯಿಂದ 

ಯುದ್ಧೊನ್ಮುಖ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಯುಯುತ್ಸು ವೃತ್ತಿಯೇ ಕುಗ್ಗಿ, ಅರ್ಜುನನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಜನರ 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹೀಗೆ ಈ ಆರನೆಯ ದಲ ಗೆದ್ದಲಿಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರತಿಭಟನಾ 

ಶಕ್ತಿಯ ಬೇರುಗಳನ್ನೇ ಸೂಕ್ಷ ವಾಗಿ ಆದರೆ ದೃಢವಾಗಿ ಕೊರೆದು ತಿಂದು ಹುಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳುವಂತೆ “ಬಲೇನ ಲೋಕಃ ತಿಷ್ಟತಿಃ ಬಲಂ ಉಪಾಸಸ್ಯ!”. 

ಕಸ್ತೂರಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್, ೧೯೯೦ 
ಈ 
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ಜಪಾನೀ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸ್ವರೂಪ 

ಸದ್ಯ ಭೂಮಿತಿಯ ಬಗೆಗೆ - ಹಿಡುವಳಿಗಳ ಪರಮಾವಧಿಯ ಬಗೆಗೆ - ಪ್ರಚಂಡ 

ವಿತಂಡವಾದವೆದ್ದಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗವನ್ನೂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ವಿರೋಧೀ 

ಪಕ್ಷಗಳು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಹಣೆಗೆ ಬೀಸಲು ಹೊಸದೊಂದು ದೊಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಿದೆ. 

ಈ ಕುರಿತು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷದವರು ಕರೆದು `ನೆರೆಯಿಸಿದ 
ಸಮ್ಮೇಲನವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ವಿಷಯ ಅನೇಕ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮೆದುಳನ್ನು 

ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ತಲೆಯನ್ನು ಕಾಯಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಡಾ.ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತರಂಥ ಪುರೋಗಾಮಿ 

ಸಾಹಿತಿಗಳೂ ಹಿರಿಯ ವಿಚಾರವಾದಿಗಳೂ ಈ ಸಭೆಯ ಸ್ವಾಗತಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಲು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ! 

ಸಮಾಜವಾದದತ್ತ ಒಯ್ಯುವ ಇಂಥ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ 

ನಡೆದಾಗೆಲ್ಲ ಜಪಾನದ ಉದಾಹರಣೆ, ಆದರ್ಶ ಅನುಕರಣೀಯ ಮಾದರಿಯೆಂದು ಎತ್ತಿ 

ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ್ಯವೂ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಪಾನವು 

ಸಾಧಿಸಿದ ಬೇಸಾಯದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 

ಈ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆ ನನ್ನದಲ್ಲ. ೧೯೬೩ರಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕೆಯ ರಾಯಭಾರಿಗಳೂ ಭಾರತದ 

ಪರಮ ಶಿತೈಷಿ ಮಿತ್ರರೂ ಆಗಿದ್ದ ಚೆಸ್ಟರ ಬೌಲ್ಲರು ದಿಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠಡಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು 

ಇತ್ತರು. ಅವು “ದಿ. ಮೇಕಿಂಗ್ಸ ಆಫ್ ಎ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೊಸಾಯಿಟಿ” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿ 
ಬೆಳಕು ಕಂಡು ೧೦ ವರ್ಷಗಳಾದವು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರವಾಗಿ ಜಪಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 

ಸಾಧನೆಯ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಂದಿದ್ದು ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮುಗೂ ಅದು 

ಉದ್ಭೋದಕವಾಗುವಂತಿದೆ. 

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದ ಏಶಿಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ (ದಕ್ಷಿಣ) ಅಮೇರಿಕಾಗಳು 
ಜಪಾನದಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದಾದದ್ದು ಬಹಳವಿದೆ. ಜಪಾನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧಕೃಷಿ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ 
ನೆಲೆಸಿದ ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಬೇಸಾಯ ಬರೇ ಅದರ ನಿರ್ವಾಹವನ್ನು ಮೀರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 
ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಉಚ್ಚ ನೀಚ ಶ್ರೇಣಿ ಬದ್ಧರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು. ಅಂಥ 
ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಸರಂಜಾಮಿ ಯುಗಧರ್ಮದ ನಾಡು - ಏಶಿಯಾದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ನಾಡು 
ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತನ್ನ ತುಂಬ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥ ಚೈತನ್ಯಮಯವೂ 
ಪ್ರಗತಿಮಯವೂ ಆದ ಘಟಕವಾಗಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತು. 

ಇಂಥ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಆದ ದೇಶ ಏಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಆದರೆ ಈ ಕಾಯಕಲ್ಪದ 
ಸಾಧನೆ ಒಂದು ಪವಾಡವಲ್ಲ. ಅದು ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲ. ಈ ಸಾಧನೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷ 
ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅದರ ಕಥೆ ಹೀಗೆ: 

೧೮೬೮ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಮಾಜೀ ರಾಜ ಮನೆತನ ತಿರುಗಿ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈಗ 
ಆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಜಪಾನೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಾಲನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸಲು ಒಂದು 
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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯತ್ನವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಉತ್ತೇಜನ 
ನೀಡಲು ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತು. 

ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಏಕೀಕರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಳನಾಡಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು 

ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಸರಂಜಾಮೀ (ಪಾಳೆಯಗಾರಿಕೆಯ) ಜಮೀನುದಾರರ ಮೇಲೆ ಕರವನ್ನು 
ಹೇರಲಾಯಿತು. ಆದರಿಂದ ಬಂದ ವರಮಾನದ ಕೆಲ ಭಾಗವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ, ಸೇವಾ ವಿಸ್ತರಣೆ 

ಮತ್ತು ಬೀಜ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ 

ಗ್ರಾಮಾಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹಿತವಾಯಿತು. ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು 

ಜಮೀನುದಾರರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಲು ಸುರು ಮಾಡಿದವು. ಅದೂ ಈಗಿನ ದಿನಮಾನಕ್ಕೆ ತೀರ 

ಕಡಿಮ ಬಡ್ಡಿಯದರಕ್ಕೆ. ಕೂಡಲೇ ಮಾರುಟಟ್ಟೆ ಸಿಗದೆ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕಾದ ಧಾನ್ಯ ದವಸಗಳ ದಾಸ್ತಾನಿಗಾಗಿ 

ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯ ಬೆಲೆ ಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 

ಸ್ಟಿರೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಇವೆಲ್ಲ ಕಮಗಳು ಜಪಾನೀ ಬೇಸಾಯವನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ ೨.೩ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ 

ಕೊಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದವು. ಆಗಲೂ ರೈತರು ಗೇಣಿದಾರರಾಗಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಗಳೂ ಇಲ್ಲದೆ 

ಉಳಿದರು. ಹೊಸ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನವೆಲ್ಲ ಜಮೀನುದಾರರಿಗೇ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. 
ಬಿಡಿಯಾದ ಬೇಸಾಯಗಾರರಿದರೆ, ಅವರ ಸಾಲದ ಭಾರ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರ ಸುಲಿಗೆಯ 

ಭರವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದ ಬಿದ್ದ ಸ್ಪತಂತ್ರ, ಜಮೀನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 

ಗೇಣಿಯ ರೈತರಾಗತೊಡಗಿದರು. 

೧೯೩೦ರ ತನಕ ಜಪಾನಿನ ಅರ್ಥಷ್ಟು ಸಾಗಿನ ಭೂಮಿ ಗೇಣಿದಾರರ ನೇಗಿಲಡಿಗೆ ಇತ್ತು. 

ಮತ್ತು ಅವರು ತೆರಬೇಕಾದ ಗೇಣಿಯೋ? - ಅವರು ಊಳುವ ಗದ್ದೆಗಳ ಬೆಳೆಯ ಅರ್ಧ 

ಪಾಲಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು! 

ಬೆಲೆ ಹಾಳಾದ ವರ್ಷ ಈ ರೈತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವದೇ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ ತನ್ನ ಒಡೆಯನಿಗೆ 

ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ತೆರಬೇಕು. ಆ ಬ್ಯಾಂಕೂ ಒಡೆಯರ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಯೇ 

ಇತ್ತು! ಇದರಿಂದ ಆತ ಇನ್ನೂ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ತುಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೂ 

ಆ ಭೂಮಿ ಅವನದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ! 

ಜಮೀನದಾರನಿಗೋ ಭೂ ಕಂದಾಯತೀರ ಅಲ್ಬವಿತ್ತು. ಗೊಬ್ಬರ, ಕಟ್ಟಡ, ಉಳಿಮೆಯ 

ಉಪಕರಣ, ಬೀಜ, ಇತರ ಅನೇಕ ತೆರಗಳು - ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ರೈತನೇ ತೆರಬೇಕಿತ್ತು. ಒಳ್ಳೆಯ 

ಫಸಲು ಬಂದು ವರ್ಷವೂ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ಆಗಿನ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೨೫-೩೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 

ಪಾಲು ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಹೀಗೆ ಜಪಾನದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಉಳ್ಳವರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ 

"ಇಲ್ಲದವರ' ನಡುವಿನ ಕಂದಕದ ಆಳ ಆಗಲ ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಹೋಗಿ ಅದರ ರಾಜಕೀಯ 
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ಸ್ಫೋಟಕತೆಯು ಗಂಡಾಂತರದ ಅಂಚಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿತು. 
ಹೀಗೆ ಮೈಜಿ ರಾಜವಂಶದ ಕಾಲಖಂಡದ ನಿಜವಾದ ಲಾಭಗಳು ೧೯೩೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ 

ಪೂರ್ತಿ ನರ್ಷ್ಜವಾಗದಿದ್ದರೂ, ಆಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಸರಂಜಾಮೀ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾದ 

ಭೂ ಕಂದಾಯ ಮತ್ತು ಗೇಣಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೂಲಕ ಈ ಲಾಭಗಳ ಸತ್ವವೇ ಹೀರಿ ಹಿಫ್ರೆಯಾದಂತಿತ್ತು. 

ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕುಗ್ಗಿದಂತೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವೇಗ ಮಂದವಾಯಿತು. 

ಬಡವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆ ಬಾಧಿಸಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ 

ಬೇಸಾಯವು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕುಗ್ಗಿದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಜಪಾನದ ಔದ್ಯಮಿಕ 

ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಾಗುವಳಿಯೂ ಒದಗಲಾರದಾಯಿತು. 

ಕಳೆದ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ತುಸು ಮುಂಚೆ ಜಪಾನದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಈ ಅರ್ಥಪಾತದ 

ಸೆಳವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹವಣಿಸಿದನು. ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಾನೂನುಗಳು ಪಾಸಾದವು. ಈ ಮೇರೆಗೆ 

ತೀರ “ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಕರಣ'ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗೇಣಿದಾರನ ಗೇಣೀ ಕರಾರು ಮತ್ತೆ ಊರ್ಜಿತ 
ಮಾಡಿ ಮುಂದರಿಸುವಂತೆ ಜಮೀನ ಒಡೆಯರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ತರಲಾಯಿತು. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ 

ನೆವಗಳಿಗಾಗಿ ರೈತರ ಕಬ್ದಾ ಬಿಡಿಸುವಂತೆ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಮೀನಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ನೂ 

ಅವುಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ಗೇಣಿಯ ೧೬ಪಟ್ಟು ಎಂದು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಗೇಣಿಯ 

ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ರೈತರೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತೆ ೨೫ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬೆಲೆಯನ್ನು 
ತರಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾದ ಸಾಲದ ಏರ್ಪಾಟವೂ ಆಯಿತು. 

ಆದರೂ ಜಪಾನೀ ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಕ್ರಾಂತಿಯು ೨ನೇ ಮಹಾ 
ಯುದ್ಧವು ಮುಗಿದ ನಂತರದವರೆಗೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ೧೯೪೬ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನದ ಸರಕಾರವು ಮಿತ್ರ 
ಸೇನಾಧಿ ನಾಯಕ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಕಾರ್ಥರನ ಸಿಫಾರಸಿನಂತೆ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯ ಅತಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ 
ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತೊಡಗಿತು. ಈ ಸುಧಾರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶವು ಅದರ ಕಾನೂನಿನ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ 
ಹೇಳುವುದಾದರೆ, “ಜಪಾನದ ಭೂಮಿ ಉಳುವವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ 
ಫಲಗಳನ್ನು ಭೋಗಿಸಲು ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತೆ ಭದ್ರ ಭರವಸೆಯನ್ನು 
ಕೊಡುವುದೇ'' ಆಗಿತ್ತು. 

ಜಪಾನವು ಭೂಮಿತಿಯ ಪರಮಾವಧಿ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿತು? ೭ ಎಕರೆಗೆ! ಇದಕ್ಕೆ 
ಅಪವಾದ ಕೆಲವೇ ಹಣ್ಣು ತೋಟಗಳು. ಅವುಗಳನ್ನೂ ಒಡೆಯನೇ ಸ್ವತಃ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು 
ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥನಿದ್ದಾನೆ. 

ಈ ಪರಮಾವಧಿಗೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಭೂಮಿಯನ್ನೂ ಸರಕಾರವು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿತು. ಅದು 
ಬಾಂಡುಗಳಿಂದ ರೋಖು ಹಣ ತೆತ್ತು ಅಲ್ಲ! - ಮತ್ತು ೨ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರಲ್ಲಿ ಹಂಚಿ 
ಕೊಟ್ಟಿತು. 

ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಪಾನೀ ಬೇಸಾಯಗಾರರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ ೯೪ ಮಂದಿ ಸ್ವಂತದ 
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ಭೂಮಿಗೆ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಗೇಣಿದಾರ ರೈತರಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ 
ಹಿಡುವಳಿ ೩ ಎಕರೆ ಆಗಿದೆ! 

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿಡುವಳಿ - ಪರಮಾವಧಿಯ ವಾದ - ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳ ತುಮುಲವನ್ನು 
ಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಲ ಕ್ 
(69 

ಜಪಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ 
ಪರಿಣಾಮಗಳು ನಾಟಕೀಯವೆನಿಸುವಷ್ಟೂ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದವು. 

ಒಮ್ಮೆಲೆ ವಿಮೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ ಜಪಾನೀ ರೈತನು, ತನ್ನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಥಮ 

ಬಾರಿ, ತನಗೊಂದು ಬೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು. ಅವನ ತಂದೆಯ, 

ಅಜ್ಜನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಅನಾದಿ ಜಾತಿ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯ ಶೂದ್ರರಂತೆ ಸೇವಾ ಧರ್ಮವೇ ಅವರ ಬದುಕಾಗಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ಈಗ ಅವನದೆಂಬ ಕೆಲವು ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆತ ಪಡೆದನು. ಅತಿ ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ 

ಅವನದಾದ ಭೂಮಿ ದೊರೆಯಿತು. ಅವನು ದುಡಿಯುವ ಭೂಮಿ ಅವನದೇ ಆಯಿತು. ಇದರ 

ಫಲವಾಗಿ ಅವನಿಗೇ ಪ್ರಥಮತಃ ಸ್ವಾಭಿಮಾನವೂ ಆಶೆಯೂ ಉಂಟಾದವು. ಇದರಿಂದ ತನ್ನ 

ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮಾಜವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವು ಉಂಟಾಯಿತು. 

ಸರಕಾರದಿಂದ ನೆರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನು ಕೂಡಲೇ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳನ್ನು 

ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡನು - ಅಗ್ಗದ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಾಲ ಒದಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ 

ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಬೆಳೆಯಿಸಿದ ಸರಕುಗಳ 

ಮೇಲೆ ಶಹರಗಳಲ್ಲಿ ಕಿರಾಣಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ೬೦ರಷ್ಟು ಸರಾಸರಿ ದೊರೆಯುವಂತಾಗಿದೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸೇವಾ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಸುಧಾರಣೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೊಂದಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಚ್ಚ 

ಹೊಸ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಶತ್ತಿತ್ತು. 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕುದುರೆಯ ಮುಂದೆ ಗುಡಿ ಕಟ್ಟುವ ನಮ್ಮ 

ವೈಖರಿ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ 

ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮತಾಧಿಕಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಳು ಒದಗಿಬಂದವು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೊದಲು 

ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ “ಏಶಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು'' ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಬಂದಿತು. ಆ ಮೇಲೊ 

ಔದ್ಯೋಗಿಕರಣ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 

ಅದೇ ರೀತಿ, ಮೊದಲು ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಪಂಚಾಯತ 

ರಾಜ್ಯಗಳು ಸ್ಥಾಪನವಾದವು. ಸತ್ವವಿಲ್ಲದ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿಲ್ಲದ ಜನತೆಗೆ ಮೊದಲು. ಅಧಿಕಾರವೂ 

ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಸಂಘ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಸೌಕರ್ಯಗಳೂ ಸಿದ್ಧವಾದುವು. ಆದರೆ 

ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಹೊಲದೊಡೆತನ ಹೊಲದ ಒಕ್ಕಲಿಗೆ ಇನ್ನೂ 

ಬಂದಿಲ್ಲ. 
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ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕ್ರಾಂತಿ ಹಸಿರು ನೋಟಿನವರ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಬಡ ರೈತ, ಭೂಮಿ ರಹಿತ ಹಸಿರೇ ಇದ್ದಾನೆ! ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವಿಕಾಸ - ವಿಸ್ತರಣೆಗ 1 ಕಾರ್ಯ 

ಯೋಜನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೆಚ್ಚದ ನಂತರವೂ ಜದ ಅಭಾಸವಾಗಿಯೇ ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಬೆಳಗಾಯಿತು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ; ಸೂರ್ಯನೇ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. 

ಪಾನ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಾಗ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಆಯಿತು. 

ಕೃಷಿ ದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗಿ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗತವಾದುವು. ಈ 

ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೋಷಕವಾಗಿ ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗತವಾದವು. ಈ 

ಕ್ರಾಂತಿ ಈ ಕಾರ್ಕಕ್ಕೆ ಸ್ಸ ಆವರಣವನ್ನು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. 

ಇದರ ಫಲವಾಗಿ ಜಪಾನದ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಎಕರೆಯ 

ಭತ್ತ-ಗೋಧಿಗಳ ಬೆಳೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಂಥ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿಯಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಜಪಾನದ 

ಯುದ್ಧ - ಪೂರ್ವ ಬೆಲೆಯ ಶೇಕಡಾ ೫೦ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು! 

ಗೇಣಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಳಕೆಗಾರರಿಂದ ಬರುವ ತನ್ನ ಸರಕಿನ ಬೆಲೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು. ಹೀಗಾಗಿ 

ಜಪಾನೀ ರೈತನಿಗೆ ತನ್ನ ದುಡಿಮೆಯ ಫಲವತ್ತತೆ ತುಂಬ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. 

ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಜಪಾನದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪವಾಡದಂತೆ ಆಗಿದೆ. ೨೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ 

ಅಲ್ಲಿಯ ಹಳ್ಳಿಗಳು ೧೦೦೦ ವರ್ಷ ಹಂದಿನಕತೆಯೂ ಇದ್ದವು. ಈಗ ಎಲ್ಲವೂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಯವಾಗಿದೆ. 

ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಲಿವಿಜನ್ ಸೆಟ್ಟುಗಳು, ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ರೈತರು ಸ್ಕೂಟರುಗಳ 

ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡಂದಿರ ಜತೆ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ! 

ಈ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಣಾಮವೆಂದರೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು 

ಚಿಕ್ಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಕಾರಖಾನೆಗಳು; ಆಧುನಿಕ, ಯಾಂತ್ರಿಕ. ಆದರೂ ಅರೆಹೊತ್ತಿನವು. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಒದಗಿಸುವಂತೆ, ಹಳ್ಳಿಗರ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪೂರೈಕೆ 

ಒದಗುವಂತೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಕಾರಖಾನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. 

ಪ್ರತಿ ೪ರಲ್ಲಿ ೩ ಜಪಾನೀ ಬೇಸಾಯಗಾರರು ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಹಂಗಾಮಿನ, ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ 

ಈ ಕಾರಖಾನೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರಮಾನ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೀನು ಹದ ಮಾಡುವುದು, ಡಬ್ಬಿ 

ತುಂಬುವುದು, ಬೇಸಾಯದ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಿಸುವುದು - ಇಂಥ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ 
ಯಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯವಸಾಯಗಳ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ದುಡಿತಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಡುವ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೃಷಿಯ ಗೈಮೆಗೂ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಕಡಿಮೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಬೇರೆ ಹೊರಗೆ ಅಣಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಲಗಳ ಬೆಳೆ 
ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯದಾಗಿದೆ. 

ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಲಾಭವೆಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ ಪ್ರವಾಹ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹರಿದಿಲ್ಲ. 

ಕಿರಿ ಉದ್ದಿಮೆಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬೇರೂರಿದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಳ್ಳಿಯ ಯುವಕರು 
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ನಿರ್ವಾಸಿತರಂತೆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯರಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಬಳಲುವ ಅಸಂತೋಷದಿಂದ 

ಉದ್ರೇಕಗೊಂಡು ಮೊಂಬಿ ಎಬಿಸುವ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಇಂಬಿಲವಾಗಿದೆ. 
ಚ್ ಣು 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದು ಗಾಂಧೀವಾದದ ಸ್ವದೇಶೀ ವ್ರತದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಅವತಾರ. 

ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬೇಕು. ಚೆಸ್ಟರ ಬೌಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತೆ 

"“ಜಪಾನದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ರಾಂತಿಯು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿದೆ, ಉದ್ಭೋಧಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು 

ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಕಲು ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪಾಗುವುದು!'' 

ಅದೇಕೆ? ಜಪಾನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮುಂಚೆಯೇ 

ಜಪಾನಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಮುಂದುವರಿದ ಸುಧಾರಿಸಿದ ಕೃಷಿ ತಂತ್ರಗಳು ಇದ್ದವು; ಅವರಿಗೆ ಬೀಜ, 

ಗೊಬ್ಬರ, ನೀರಾವರಿ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಸ್ವಂತದ ಭೂಮಿಯ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಒಂದು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 

ಅದು ಸಿಕ್ಕೊಡನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಧನ ವಿನಿಯೋಗವನ್ನೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು. 

ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಜಪಾನಿಗಳು ಸಾಕ್ಷರರಾಗಿದ್ದರು; ಹಳೆಯ ಮೈಜೀ 

ರಾಜರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ “ಶ್ರೇ ಷ್ಠ ಸೊತ್ತೆಂದರೆ ಈ ಸಾಕ್ಷರತೆ. ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳು “ರಾ? 

೧೦ರಲ್ಲಿ ೯ ಜಪಾನಿಗಳಿಗೆ ಹೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಓದಿ ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳಲು ಬರುತ್ತಿತ್ತು! ಜಪಾನವು 

ಚಿಕ್ಕರಾಷ್ಟ್ರವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅತ್ಯಂತಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆಯಾಗಲಿ, ಇತರ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿ 

ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ, ಹಕ್ಕುಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ 

ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ತ್ವರೆಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೈಗೂಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಯುದ್ದೋತ್ತರ ಕಾಲದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ 

ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಮೇರಿಕೆಯ ಸೈನ್ಯ ಸತ್ತೆಯ ಸರಕಾರವಿತ್ತು. ಅದರ ಕೈಯಲ್ಲಿಯೇ ಕೊನೆಯ 

ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ಬಲವಿತ್ತು! ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾಕಾರ್ಥರ ಈ ಕೃಷಿ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಹಿಂದಿನ 

ಪ್ರಚೋದಕ. 

ಜಪಾನಿನಂತೆ ಹೀಗೆ ಹಿಡುವಳಿಗಳನ್ನು ಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ರೈತರಿಗೆ 

ಹಂಚಿ ಕೊಟ್ಟ ದೇಶಗಳು ಎರಡೇ - ೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ ರುಕೊಸ್ಲ್ಸಾವೇಕಿಯಾ ಮತ್ತು ೧೯೩೦ರಲ್ಲಿ 

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮತದಾನದಿಂದಲೇ ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಆದದ್ದು. 

ಇದು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ. 

ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜ - ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜ - ಇನ್ನೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ದ. ನೂರಕ್ಕೆ 

೧೦ ರಷ್ಟು ಜನರ ವಶದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ನೂರಕ್ಕೆ ೫೦ ಜಮೀನುಗಳು - ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೂರಕ್ಕೆ ೧ 

ರಷ್ಟು ಭೂಪತಿಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಮೀನಿನ ೫ ರಲ್ಲಿ ೧ ಪಾಲು! ಅಂದಾಗ ಈ ಜಮೀನದಾರ 

ವರ್ಗ ಹಿಡುವಳಿಯ ಪರಮಾವಧಿಗೆ, ಭೂಮಿಯ ಯೋಗ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಹಂಚಾಣಿಕೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಉಗ್ರವಾಗಿ 

ಎಷ್ಟು ಬಗೆಯಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಬಹುದೆಂದು ಊಹಿಸಲು ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅದೂ ಜನತೆಯ ಅಶಿಕ್ಷಿತ 
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೦ದು ಮಾತಾಡುವ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದಾಗ! ಕ್ರ 
ಪ್ರೌಢ ಮತಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೋಹಿಸಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದು ಅವರ ಪರವಾಗಿ 

'ತಿನಿಧಿಗಳೆ 

ಆದರೂ ನಾವು ನೆನಪಿಡತಕ್ಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಈ ಹಿಡುವಳಿಯ ಪರಮಾವಧಿ ಭೂಮಿಯ 

ಒಡೆತನ ಉಳುವವನಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ 

ಸಮಾಜವಾದ ಬಂದಂತೆ ಅಲ್ಲ. 

ಇಂಗ್ಲಂಡ, ಅಮೇರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು. ಸರಂಜಾಮಿ ಜಮೀನುದಾರನಷ್ಟು 

ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಬಂಡವಾಳಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜನತೆಯ ಸಾಂಪತ್ತಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ 

ಸೊತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಇದು ಸಮಾಜವಾದೀ ಘೋಷಣೆಯೇ ಅಲ್ಲ! 

ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಮಾಜಗಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳುವವನಿಗೆ ಅವನ ಹೊಲ ಸೇರತಕ್ಕದ್ದು 

ಆದ್ಯ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಈ ಕುರಿತು ನಾವು ಜಪಾನದ ಗೆರೆಯನ್ನು ಗೀರಬಾರದೇ? 

ಪ್ರಪಂಚ, ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷಾಂಕ, ೧೯೭೨ 
ಲ ್ರ 
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ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎತ್ತ ಸಾಗಿದೆ? 

ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಎತ್ತ ಸಾಗಿದೆ? ಅದು ಬರೆ: ಕಡಲ ತೀರದ ಬೆಸ್ತರ ಅಂಬಿಗರ 
ಮೀನುಗಾರರ ಕುಲಕಸುಬಿನ ಉಪಜೀವಿಕೆಯಾಗಿ ಇಂದು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ಉದ್ದಿಮೆ ಆಗುವ 

ಹೆಗ್ಗನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಆ ಕನವರಿಕೆಯು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೆಗ್ಗಣದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು 

ತಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ದಿನಾಂಕ ೨೪, ೨೫ರ ಸಂಜೆ ಕುಮಟಾ: ತಾಲೂಕಿನ ಅಫನಾಶಿನೀ: ತೀರದ 

ತದಡಿಯ ಬಂದರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಕ ಮೀನುಗಾರರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ 
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಸಂಗ ವಿಸ್ತರಣ ವಿಭಾಗದವರು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತೇ 

ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದರು. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ. ಕಾರವಾರದ ಸಾಗರೀ 

ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ (71೩77೮ 810108/)ದ ಕುರಿತ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯರಾದ ಡಾ।ನೀಲಕಂಠನ್ 

ಹಾಗೂ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾ. ಧೂಳಖೇಡ ಅವರೂ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 

ಬಂಗಡೆಮೀನು, ಅದರ ಹುಟ್ಟು, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಂಚಾರ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗೆಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ 

ಕಡಲಿನ ಮೀನುಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೂ ತುಂಬ ಉದ್ದೋಧಕವಾದ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು 

ಓದಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಪಾ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳೂ ನಡೆದವು. ಈ ವಿಷಯದ ಚರ್ಚೆ 

ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದೋ ಅಷ್ಟೇ ಉಪಯುಕ್ತವು ಅವಶ್ಯಕವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 

ಪ್ರಸಾರಾಂಗವು ಮತ್ಸ್ಯೋದ್ಯಮದ ಕುರಿತು ಹೀಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಶಿಬಿರ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು. 

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ವಿಭಾಗದ ಪರವಾಗಿ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಾ. 

ಗುಡ್ಡಿನ್ ಅವರ ಆಭಾರ ಮನ್ನಿಸಿದಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. 

ಈ ಶಿಬಿರದ ಎರಡೂ ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ 

ಕೆಲವು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಬ್ಪ, ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸುವ 

“ಉದಯವಾಣಿ'ಯ ಅಸಂಖ್ಯ ಓದುಗರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. (ಪ್ರಾ. 

ಕಡತೋಟದ ಅವರ ಮಾನವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು - ಮೀನುಗಾರ ಜಾತಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ವರ್ತಮಾನಗಳ 

ಕುರಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರಾ. ಎಸ್. ಕೆ. ಜೋಶಿಯವರು - ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರು - ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ 

ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ತದಡಿಯ ಬಂದರದ ವಿಷಯವಾಗಿಯೂ ಮನನೀಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು 

ಸಾದರಪಡಿಸಿದರು. ವಾಗ್ಮಿತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾ. ಜೋಶಿಯವರ ಭಾಷಣವೇ 

ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇವೆರಡೂ ಭಾಷಣಗಳ ಬಗೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಸ್ತಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ.) 

ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಭಾರತದ ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಉಪಜೀವಿಕೆ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು 

ಮೊಹೆಂಜೊದಾರೋ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೊಥಾಲದ ಅವಶೇಷಗಳಿಂದಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ - ಅಲ್ಲಿ 

ಸಾಗರಗಾಮೀ ಹಡಗುಗಳಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಶಸ್ತ ಗೋದಿಗಳು ಕ್ರಿ. ಪೂರ್ವ ೩೦೦೦ 

ವರ್ಷಗಳಾಚೆಗೆ ಇದ್ದವೆಂಬುದು. ನಮ್ಮ ತು ಹರೆ ಕೌರವರ ಕರ್ಮಕಥೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇ 

ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತ. ತಗ೦ಧಿಯಿಂದ! ಔಷ 8ಜಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಶ್ರೀರಾಮನ 

ಪಾದಧೂಳಿಗಿಂತ ಅಂಬಿಗ ಗುಹನಿಗೆ ತನ್ನ ದೋಣಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ವ್ರಿಯವಿತ್ತು - ಬದುಕಿನ 
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ಆಧಾರವಾಗಿ! ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರೆಗೂ ಬದುಕಿಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೂ ಅಂಟಿದ 

ನಂಟಿನ: ಜಾಡು ಹೆಣೆದುಬಂದಿದೆ. (ಪ್ರಾ. ಗುಡ್ಡಿನ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೋಳಿ 

ಜನರ' ಒಬ್ಬ ಮುಂದಾಳು - ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಕಾರದ ಮಾಜಿ. ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು. - ನಮ್ಮ 

ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ ಅವರ ಮೂಲ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೂಜ್ಯ ಆದ್ಯ ಅವನ ವಚನಗಳನ್ನು 

ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಅನುವಾದಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ತಾವು ಅವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಬ್ದಲೆವು ಎಂದು). 

ನಮ್ಮ ಪುರಂದರದಾಸರಂತೂ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಹಿರಿಯ ಅಂಬಿಗನಾಗಿ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆದರೆ ಅಂಬಿಗರ ಈ ಉದ್ದಿಮೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯವನ್ನು, 

ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಹೇರಳ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹಿಂದುಳಿದ ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ಯದ 
ಭವಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿಸಬಲ್ಲದೇ? 

ಕಳೆದ ವರ್ಷ (೧೯೮೨) ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತನಕದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ 

ಕಡಲ ವಸ್ತೂತ್ಪಾದನೆಯು ನಮಗೆ ೩ ೨.೫ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅದು ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ 

ಇನ್ನೂ ೨೩ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ವಸ್ತುತಃ ಆ ಅವಧಿಗಿಂತ ನಂತರದ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಮತ್ಸ್ಯವಸ್ತುಗಳ ನಿರ್ಯಾತ ೩೦೦೦ ಟನ್ನು ಕುಗ್ಗಿದೆ! ವಿದೇಶೀ ವಿನಿಮಯದ 

ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ೨೦ರಷ್ಟು ವೃದ್ಧಿ ಆದರೂ ನಿರ್ಯಾತದ ಮೊತ್ತ ನೂರಕ್ಕೆ ೮.೫ರಷ್ಟು ಕ್ಷಯ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ' 

ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ಕಡಲಾಳದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ 

ಭಾರತ-ಥೈಲ್ಕಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸನದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಈಚೆಗೆ 

ರದ್ದಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಡಮಾನ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹದ ಸುತ್ತಲು ನಡೆಯುವ ನಮ್ಮ 

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೊರಗಿನವರ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಉಂಟಾಯಿತು. 

ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಂಥ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು - ೫ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಭಾರತದ 

ಸುತ್ತಲು ಹೆಗ್ಗಡಲಿನಲ್ಲಿ ೨೦೦ ಮೈಲುಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ 

ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿಯಲಿಲ್ಲ! 

ಡಾ. ನೀಲಕಂಠನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾ. ಧೂಳಖೇಡ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು 
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇತ್ತರು. ಉತ್ತರೋತ್ತರ - ಅದೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ! - ಬಂಗಡೆ ಮೀನು ನಮ್ಮ 
ಕಡಲಿನಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದೆ! ಲೆಕ್ಕದಂತೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ - ಪಶ್ಚಿಮ 
ಕರಾವಳಿಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಬಂಗಡೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ನೂರಕ್ಕೆ ೯೦ರಷ್ಟು. (ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿಯ 
ಶೆಟ್ಲ (ಶಿಗಡಿತಿಯ ಎತ್ತುವಳಿ ನೂರಕ್ಕೆ ೮೦ರಷ್ಟು ಸಾರ್ಡಾಮಿನ್. (?) ಮೀನಿನ ಎಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟು 
ಉತ್ಪಾದನೆಯ ೩ರಲ್ಲಿ ೨ ಪಾಲು). 

ಈ ಹಾನಿಯ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಹ್ರಾಸದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಈ ತಜ್ಞರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಯೇ 
ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಕಡಲಾಳದ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಪರ್ಸೀನ್ ದೋಣಿಗಳ ಪರಾಕ್ರಮದ ಫಲವಿದು. 
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ಕೇವಲ ಆದಾಯ ಸಂಪಾದನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಬಂಗಡೆ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮರಿಹಾಕುವ 
ಹಂಗಾಮು, ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹದ ಏನನ್ನೂ ಗಮನಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಲಾಭ ಲೋಭಿ ಮತ್ಸೋದ್ಯಮಿಗಳು. 
ಈ ಮೀನುಗಳ ಬೇಟೆ ಆಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮೀನುಗಳ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕುತ್ತು. ಅವು ಉತ್ತರೋತ್ತರ 
ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವಾಗಹತ್ತಿವೆ! ಪೂರ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಲು ಬಿಡದೆ ನಾವು ಅವನ್ನು ಬೇಟೆ 
ಆಡುತ್ತೇವೆ. '" 

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ "“ಮತ್ಸ (ತಿಮಿಂಗಿಲ) ನ್ಯಾಯವೆಂಬುದೊಂದು ಇದೆ-ದೊಡ್ಡ ಮೀನು ಸಣ್ಣ 

ಮೀನನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುವಂತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಸಣ್ಣ ಎರಡೂ 

ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಜೀರ್ಣಿಸಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೀನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ತತ್ತಿ 

ಹಾಕುತ್ತಿರುತ್ತದೆ-ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ (ನಾವು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರೆ!). ಆದರೆ ಇಂದು ಅವು ಹುಟ್ಟುವ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ 

ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಕೊಲ್ಲುವ ವೇಗ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಮತ್ಸಾ ವತಾರ 

ಮನಕುಲವನ್ನು ಪ್ರಳಯದಿಂದ ಕಾಪಾಡಿತಂತೆ. ಆದರೆ ಇಂದು: ಆ ಮನುಕುಲವೇ ಮತ್ಸ್ಯ 

ಸಂತತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಭಾರತದ ಮಟ್ಟಿಗೆ-ಏನೂ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. 

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಮಿನುಗಾರಿಕೆಯ ಬಗೆಗೆ: ಕೆಲವು ಪಥ್ಯದ ನೇಮಗಳಿವೆ. 

ಅವನ್ನು ಮೀನುಗಾರರೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. 

೧. ಯೋಗ್ಯ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆಯಾ ಜಾತಿಯ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವುದು. ೨. ಬಲೆಗಳ 

ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಯ ಅಳತೆ ಇಡುವುದು. ೩. ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮರಿ ಮೀನುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 

ಆಕಾರವಿಲ್ಲದ ಮೀನುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದರೂ ಅವನ್ನು ಮರಳಿ ಕಡಲಿಗೇ ಬಿಡುವುದು. ೪. 

ಮೀನುಗಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಡಲ ವಲಯಗಳನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸದಿರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರರು ಇಂಥ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸುವವರಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು 

ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಈ ಹುಂಬ ಹಟ, ಧನ ಲೋಭ, ಸಾಮೂಹಿಕ ನೀತಿಮತ್ತೆಯ ಆಭಾವ, 

ಸ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿಯೂ ತಿಳಿಗೇಡಿತನ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಚಿನ್ನದ ತತ್ತಿ ಇಡುವ 

ಹೇಟೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಇರಿದು ತೆರೆದು ಬರಿದುಮಾಡುತ್ತಿದೆ! ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಡಲದಂಡೆ ದೇಶದ ವಿಸ್ತಾರದ ಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಪ. ಯುರೋಪ್, 

ಜಪಾನಗಳಂತೆ ಅದು ಅಂಕು ಡೊಂಕು ಕೊಲ್ಲಿ ಒತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ`ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೂ 

ಬಂದರುಗಳಿಗೂ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲವಿಲ್ಲ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಹಿಂದೂಮಹಾಸಾಗರದ ವಿಸ್ತಾರ ೭೪೯೪೭ ದಶಲಕ್ಷ ಚ. ಮೈಲು. ಇಲ್ಲಿ 

ಒದಗಬಹುದಾದ ಮೀನಿನ ಮೊತ್ತ ೧೪-೧೫ ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ನು. ಆದರೆ ಇಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 

೧೦ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಪಾಲು! ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಟ್ಟಿಗೆ - ಕಿರಿಯಾಳದ ಮುಂಗಡಲಿ 

ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತ ೪ ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಬಹುದು. ೫೦ ಮೀಟರು ಆಳದ ತನಕ 

ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ೩೦ರಷ್ಟು. ೫೦-೨೦೦೦ ಮೀಟರು ಆಳದ ತನಕ ನೂರಕ್ಕೆ ೨೫ರಷ್ಟು. 
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ಆದಕ್ಕೂ ಆಳದಿಂದ ನೂರಕ್ಕೆ ೧೫ರಷ್ಟು. 

ಬರ್ಫದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ ಶೆಟ್ಟಿಗಳ, ಬಾಲಗಳಿಗೆ ಜಪಾನಿನಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲ 

ಬೇಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಕಪ್ಪೆಗಳ 

ಕಾಲು! ಈಚೆಗೆ ಈ ಹಿರಿಯ ಪೇಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಇಮ್ಮ ಡಿಸಿದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ೬೫೦ 

ಟನ್ನಿನಿಂದ ೧೩೦೦ ಟನ್ನಿಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದು ಶೆಲ್ಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೂ ಅಪಾಯ. 

ಕಪ್ಪೆಗಳ ಬೇಟೆ ಹಾಗೂ ಸಂಹಾರ ಮಿತಮೀರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಕಾಲಿ ನಗೆ ಡಾಲರು ಕಟ್ಟಿದೆ! 

ಇದರಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹೇಗೆ? 

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ಸ್ಯೋತ್ಪಾದನೆ ವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ 

ನಮ್ಮ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಪರ್ಸೀನ್ ಲಾಂಚುಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿ ಟ್ರಾಲರ್ ಹಡಗುಳನ್ನು ಆವಲಂಬಿಸಬೇಕು. 

ಸದ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವ ಸಣ್ಣ ದೋಣಿಮಚ್ಚೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೧,೨೦,೦೦೦. ಯಾಂತ್ರಿಕ 

(ಲಾಂಚ್) ನಾವೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೧೩,೦೦೦. ಆದರೆ .ಟ್ರಾಲರ ಹಡಗುಳು ಬರೆ ೩೨. ಸದ್ಯ ಕೇಂದ್ರ 

ಸರಕಾರ ೨೦ ಟ್ರಾಲುರುಗಳನ್ನು ತರಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅವು ಬಂದರೆ ೫೨. 

ಇಂದು ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿ ಹಿರಿಯ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಗುಜರಾಥ, 

ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಗೋವಾ, ಕೇರಳ ಹೆಸರು ಮುಂದಿವೆ. ಇದ್ದ ಟ್ರಾಲರುಗಳ ಹಂಚಾಣಿಕೆ ಹೀಗಿದೆ. 

ಕೊಂಕಣ ಫಿಶರೀಸ್ - ಆ, ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಬಾಯಿಡ್ - ೭, ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಶರೀಸ್ 

- ೫, ಪ್ರೊನ್ ಮಾಗ್ಗೆಟ - ೪, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲ - ೪ ಅಲ್ಲದೆ ಗುಜರಾಥ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, 

ಇಂಡಿಯಾ ಟೊಬೆಕೊ, ಡಾಲ್ಫಿನ್ ಫಿಶರೀಸ್ » ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಶೃ ಸ್ ನ್ಯಾಶನಲ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಇವು 

ಒಂದೊಂದು ೨ ಟ್ರಾಲರು ಪಡೆದಿವೆ. 

ಈ ಟ್ರಾಲರುಗಳೂ, ಪರ್ಸೀನ್ ಬಲೆಗಳೂ ದಂಡೆಗುಂಟದ ಪಾರಂಪರಿಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ 

ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಧಕ, ಮಾರಕ ನಿಜ. ಆದರೆ ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಒಂದು 

ಗ್ರಾಮೀಣ ವೃತ್ತಿ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೇ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದಿಮೆ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕಾದರೆ ಈ 
ಯಂತ್ರಯುಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪರ್ಸೀನ್ ಬಲೆ ಬೀಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು 

ಟ್ರಾಲರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಅಂಬಿಗ, ಬೆಸ್ತ, ಅವರ 

ಪಾತಿ, ದೋಣಿ, ಹರಿಗೋಲು ಹುಟ್ಟು - ಮುಂತಾದವು. ಇನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಲೋಕದ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿಯೇ 

ಒಪ್ಪಬೇಕು. ಇದು ಔದ್ಯಮಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಟುಸತ್ಯ. 

ಇಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನದ ನಾಯಕತ್ವ ಈ ನಮ್ಮ ಕಡಲ ಕರಾವಳಿಯ 
ಧುರೀಣರ ಕೈಗೇ ಬಂದಿದೆ. ವ ಹಾಗೂ ಇದಿರಾಳಿಯಾದ ಪಕ್ಷಗಳ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ 
ಕನ್ನಡದವರೇ. ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಕಡಲ. ತೀರದ ಜನಮನವನ್ನೂ.. , 
ಜೀವನಕಷ್ಟಗಳನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಬಲ್ಲ ಈ ಮಹಾನುಭಾವರು ಈ ಕಡಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಯ ಮುನ್ನಡೆಗೆ 
ಗಮನವೀಯದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಾರು? 

೮ 

ಉದಯವಾಣಿ, ೧೯೮೩ 
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ಬಹುಸಂಖರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖರು 

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿವಂಗತರಾದರು. ಅವರು ನೆಹರೂಜಿಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. 
ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಂಗ ಬಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕಿವಿಹಿಂಡುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನೂ ಅವರು 
ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ 

ರಾಜ್ಯದ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಬು ಜೀವನವನ್ನು ಅವರು ಬಾಳಿ ಯಮಧಾನಿಯ ತೆರೆಯಮರೆಗೆ 
ತೆರಳಿದರು. 

ಡಾ| ಅನ್ನಿಬೆಸೆಂಟರ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ, ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಬಂದ 

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ ಉತ್ತಮ ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿಶೇಷತಃ ರಾಜಕೀಯ ಸೇವೆಯಿಂದ 

ನಿವೃತ್ತರಾದಂದಿನಿಂದ ಅವರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಯ ಲೇಖನ ವಿಫುಲವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿತು. 

ದಿವಂಗತರ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಯ ಬರಹದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಬರಹದ 
ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದ ಭಾರತದ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಜೀವಾಳದ 

ಸಮಸ್ಯೆ. “"ಬಹುಸಂಖ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಬಸಂಖ್ಯರ ಗೊಂದಲ''. 

ಇವೆರಡೂ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಾವು ದೇವರ ನಾಮದಂತೆ ಸದಾಕಾಲವೂ ಜಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. 

ನಮ್ಮಧುರೀಣರ ಪತ್ರಿಕಾಸಂದರ್ಶನವಿರಲಿ, ಪತ್ರಿಕಾಕರ್ತರ ಆಗ್ರ ಉಗ್ರ ಲೇಖನಗಳಿರಲಿ ಈ 

ಬಹುಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆ ಸಮಾಜಗಳ ಕೋಮುಗಳ ಪಕ್ಷಗಳ ತಿಕ್ಕಾಟ ತಾಕಲಾಟಗಳ ಬಗೆಗೆ 

ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ನಡೆದೇ ಇರುತ್ತದೆ. 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯ್ಕೆ ಮಂದಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯೆ ಮಂದಿಯನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. 

ಹಾಗೆ ಕಾಣುವುದು ನಡೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಸಂಖ್ಯರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯರಿಗೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯರ 

ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯರಿಗೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯರ ಬಗೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ಅಭಯವಿರಬೇಕು. ಬಹುಸಂಖ್ಯರು 

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರ ಭದ್ರತೆಯ ಕುರಿತು ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಂದು 

ಮುಂತಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಾಳುಗಳು - ಹಿಂದಾಳುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ 

ನಿಮ್ಮಂಥ ಹಾದಿಹೋಕ "ಇಸಮಿ'ಗೆ. ಇವೆರೆಡು ಮಹಾಶಬ್ದಗಳ ಖಚಿತವಾದ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೂ 

ಈಗಾ ( ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತೆ ಇಲ್ಲ. 

| / 

ಆ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶರ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು? 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪಿನ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ಗುಂಪಿಗಿಂತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ 

ಅದು. ಬಹುಸಂಖ್ಯ ಗುಂಪು. ಆದರೆ ಆ ಗುಂಪನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? 

ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಲಕ್ಷಣ? 

ಒಮ್ಮೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶರ ಮಿತ್ರರೊಬ್ಬರು ಬ್ರಿಟನ್ದ ಹಳೆಯ ಪುಧಾನಿ (ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿತ್ತ 

ಮುತ್ತದ್ಧಿ ) ಮೇಜರ್ ಅಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರಂತೆ - ಬ್ರಿಟನಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವು ಇಷ್ಟೊಂದು 
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ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಹು. ಕಾರಣವೇನು? ಆಗ ಶ್ರೀ ಅಟ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನಲ್ಲಿ ವಿರೋಧೀ 

ಪಕ್ಷದ ತಿ - ಲೇಬರ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಲಾರ್ಡ್ ಅಟ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರವಿತ್ತರು 

: ಬ್ರಿಟನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ತಮಗೆ ಏನೇನು ಅನ್ಕಾಯವಾಗಲಾರದೆಂದು ಪೂರ್ಣ 

ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯ ಗುಂಪುಗಳಿಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬ್ರಿಟಿನಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯ ಅಲ್ಪ್ಬಸಂಖ್ಯ ಗುಂಪನ್ನು ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೇ 

ಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯ ಆಗಬಹುದು. 

ಆಗಬಲ್ಲದು. ಅಲ್ಲಿಯ ಅಲ್ಪ - ಬಹುಸಂಖ್ಯತ್ಚವೂ ಪರಿವರ್ತನೀಯ - ಮತ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ 

ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದಬಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವೇ ಹೊರತು ಸ್ಥಿರಬದ್ಧವಾದ ದೃಢಮೂಲವಾದ 

ಸಂಖ್ಯಾಬಲವಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ 

ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಹುಸ್ಟರೂಪ ಗುಂಪುಗಳು, ತದ್ದಿರುದ್ಧವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಬಸಂಖ್ಯ 

ಗುಂಪುಗಳೂ ದೇಶದ ಬೇರೆಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿಯಾನಿಯೇ ಇರುತ್ತವೆ, ಅವ್ಯಗಳ್ಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ 

ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದು ಸಹಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಹುರುಳು ಅಷ್ಟೇ 

ತುಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾರಿನ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಕೇವಲ ಹಿಂದು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ 

ಇವೆರಡೇ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯರು. ಅವರಿಗೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯ 

ಹಿಂದುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಭದ್ರತೆಯ ಭರವಸೆ ಬೇಕು. ಜಾತೀಯ ಗಲಭೆಗಳಾದಲ್ಲಿ ಬಹುಸ ೦ಖ್ಕ 

ಹಿಂದುಗಳೇ ತಪ್ಪುಗಾರರಾಗಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು ಎಂದು ನಮ್ಮ ತರ್ಕ ಓಡುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶರ ಅಂಬೋಣವೆಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೂ ಎಂಬ ಪದವೇ ಸಂದಿಗ್ಧ ಮತ್ತು 
ಯಥಾರ್ಥವಲ್ಲದ ಹೆಸರು. ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಈ ಪದವನ್ನು ಗ್ರೀಕರು, ಆಮೇಲೆ ತುರ್ಕರು. 

ಮೊಗಲರು, ಅಪಘಾನರು ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾರತದ ಹೊರಗಿನವರು ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 
ನೆಲೆಸಿರುವ ಜನಾಂಗಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲು ಬಳಸಿದರು. 

"ಹಿಂದೂ' ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಹೆಸರೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಹಿಂದುಗಳೆಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹಿಂದೂ ಮುಸಿಮರೆಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ 
- ಅನೇಕ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ! 

ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂದರೆ. “ಹಂದೂ' ಜನಾಂಗ ಒಂದು ಕೋಮು ಅಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ 
ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶರು. ಈ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎರಡು ಗುಂಪೂ ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹೋಲುವುದಿಲ್ಲ. 
ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದುಗಳೆಂಬುವವರು ವಿಶಾಲವಾದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯ ಗುಂಪುಗಳ ಒಂದು 
ಸಮುದಾಯ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ ಕೈಸ್ತ, ಫಾರಸಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಲ್ಪ್ಬಸಂಖ್ಯ ಸಮಾಜಗಳು 
ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗ್ಲೋ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಶಾಸ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 

೨ 
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ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಬ್ರಿಟಿಷರು ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಈ 
ಅರೆ - ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಜನರು ಅಸಹಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಾಯಿತು. ಆದರೆ ಫಾರಸೀ, ಕ್ರೆಸ್ತ 
ಮುಂತಾದ ಗುಂಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೇಗೋ ತಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ತಾವೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲರು - 
ಎಂದು ಎಣಿಸಲಾಯಿತು. 

ಬಹುಸಂಖ್ಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯ ಎಂಬ ಉಪಾಧಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಜನರ ಬಗೆಗೂ ಓಳ ವಿರೋಧಗಳೂ 

ವಿರೋಧಾಭಾಸಗಳೂ ಬಹಠವಿರುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಅಧಿಕಾರ ಬಲದೊಂದಿಗೆ 

ತಳಕು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ -ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಗುಂಪು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ. 

ಆದರೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಲ ತೀರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯ ಗುಂಪುಗಳೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯರನ್ನು ಬಹುಕಾಲ 

ಆಳಿದ್ದುಂಟು; ತಲೆಮುಟ್ಟಿ ಕುಣಿದದ್ದುಂಟು. ಮದರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಮೂರು. 

ಆದರೂ ಉಳಿದ ೯೭ ಪ್ರತಿಶತ ಜನತೆಯನ್ನು ಆಳಿದರು. ಈ ಬಹುಸಂಖ್ಯರಿಗೆ ಶಾಸನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಮುಂದೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ನೆರವು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಗೆಯೇ 

ಆಗಿದೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಯವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯೆ, ದರ್ಪ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಬಲದಿಂದ ಕೆಲವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯ 

ಸಮಾಜಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯರನ್ನು ತುಳಿದು ನಿಂತು ಆಳಿದವು. ಆದರೆ ತೀವ್ರ - ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಇಂದು ಆ 

ಬಹುಸಂಖ್ಯ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜಗಳ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ 

ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದೆ. 

ಹರಿಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೇರೆ ಕೆಲವು ಸಮಾಜಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೂ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ 

ರಕ್ಷಣೆ ಅಧಿಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಈ ಹರಿಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ಉಪಜಾತಿಗಳಿದ್ದೂ 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಉಳಿದ ಮುಂದುವರಿದ ಗುಂಪಿನಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ! 

ಇದೆಲ್ಲವೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜಟಿಲ ಕುಟಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶರ ಸೂಚನೆಯೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪರಿಶಿಷ್ಟ 

(ಶೆಡ್ಕೂಲ) ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಜಾತಿ ಗುಂಪುಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 

ಭಾದ್ಯರೆಂಬುದನ್ನು ನಮೂದಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಜತೆಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯರನ್ನು ಆಳುವ ಯಜಮಾನಿಕೆ 

ನಡೆಯಿಸುವ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯ ಗುಂಪುಗಳು ಯಾವವೆಂಬುದರ ಒಂದು ಸೂಚಿಯನ್ನು ಈ ಪರಿಶಿಷ್ಟಕ್ಕೆ 

ಸೇರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. 

ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಎಂಬುದು ಬಹುಸಂಖ್ಯ ಕೋಮು ಎಂಬ ಅಪನಾಮವನ್ನು 

ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುವುದು. ಹಿಂದುಗಳೆಂಬುದರಲ್ಲಿಯೇ ಇಷ್ಟು ಉಗ್ರ, ತೀವ್ರ, 

ಘೋರ, ವೈಷಮ್ಯ, ವೈರವಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಹಿಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಮು ಎಂದು 

ಹೇಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದೋ ನನಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ! 

ನವಯುಗ, ೧೯೭೧ 
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ಶೆಕೆಯ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಂಪಾಗಿ ಇರುವ ಬಗೆ 

ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ವಾತಾವರಣ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹವಾಮಾನದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ 
ಭೌಗೋಲಿಕವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಷ್ಣ. ಈ ಉಷ್ಣತೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 

ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದೆಯೆಂದರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಸಂಸಾರವನ್ನೇ ಭವತಾಪವೆನ್ನುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಈ 

ಶೆಕೆಯ ಕಾವು ಧಗೆ ಮತ್ತು ರುಳ ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತದೆ. 

ಆದರೂ ಒಳಗೆ ಮೈಗೂ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಬೆವರು ಹರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿಯಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ತಡೆದು 

ಮೋಡ ಒಡೆದು ಬಿಸಿಲು ಬಂದರಂತೂ ಮುಗಿಯಿತು. ಹೊರಗೂ ಉರಿಯೆದ್ದು ಶೆಕೆ ರಣಗುಡುತ್ತದೆ. 

ಮೈ ಭಣಗುಡುತ್ತದೆ. 

ಕೆಲಸವೇ ಬೇಡಾಗುತ್ತದೆ. ತೇಲ್ಲಣ್ಣು ಕನಸು ಕಾಣಲು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 

ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಆತ್ಮದ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ವಪ್ನ 

ಸುಶುಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಾದಿಟ್ಟರು. ಈ ಬಿಸಿಲ ನಾಡಿನ ಬಯಲ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕೆಲ್ಲ 

ಮೃಗಜಲ - ಮಾಯಾ ಮರೀಚಿಕೆಯೆನಿಸಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ, ನರಗುಂದಿ ಮನಸೋತು, ಮೈಕರಗಿ 

ಎಲ್ಲವೂ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಹದಿಂದ ಪರದ ಕಡೆಗೆ, ಈ ಬದುಕಿನ 

ಮಾರಣಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಆ ಹಿಮಗಿರಿಕಂದರದತ್ತ ಧಾವಿಸುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ನಮ್ಮ ಜಗತ್ಪ್ರಸಿದ್ದ 

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಈ ಆಲಸ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯೂ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಭೌತಿಕ ಭೌಗೋಲಿಕ ಉಷ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿಯೂ 

ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ _ಕಾರಣವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಶೋಧನ 

ಮಾಡಬಹುದು. 

ಈ ಉಷ್ಣತೆಯ ಫಲವಾಗಿ ನಾವು ಬಯಸುವುದು ಶಾಂತಿ. ಶೈತ್ಯ. ತಂಪು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 
ಕವಿಗಳು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಕವಿಸಮಯಗಳ ಅನುಕರಣದ ಭರದಲ್ಲಿ ಕಾವನ್ನು ಸುಖಕ್ಕೂ ಹಿತಕ್ಕೂ ತಂಪನ್ನು 

ಸಾವಿಗೂ ಜಡಕ್ಕೂ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮರಿಗೆ ತಂಪು, 
ಹಿಮ, ಚಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಇಡಿಗಂಟು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ! 
ಆದರೆ ನಮಗೋ "ಶುಭ್ರಜ್ಯೋತ್ಸಾ _ಪುಲಕಿತ ಯಾಮಿನಿ' “ಮಲಯಜ ಶೀತಲ' ಮಂದಮಾರುತ 
ಸಸ್ಕ ಶ್ಕಾಮಲ ಭೂಮಿ - ಬಯಕೆಯ ಊಟ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಂಪು, ನೆಳಲು 
ಕೃಪಾಛತ್ರ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಏಕಛತ್ರಾಧಿಪತ್ಯ, ಸಾಲು ಮರಗಳು, ಅರವಟ್ಟಿಗೆಗಳು, ಕೆರೆ - ಕಾಸರಗಳು 
- ಇವೆಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಹೃದಯಗಳು ಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರತೀಕಗಳು - ತಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದ ಬಯಕೆಯನ್ನು 
ಒಡಮೂಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು. 

ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯ್ಯೂ ಈ ಶೆಕೆಯ ಬಾಧೆ ಪ್ರಚಂಡ ಪರಿಣಾಮ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶೀತ 
ಕಟಿಬಂಧದ, ಚಳಿನಾಡಿನ ದಾಳಿಗಾರರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಲು ಬಂದು ರಾಜವಂಶಗಳನ್ನೂ ಇಲ್ಲಿ 
ಊರಿದರು. ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಷ್ಣತೆಗೆ ಅವರ ಸಂತತಿಯು ಕ್ಷೀಣವಾಯಿತು. ಕೆಚ್ಚು 
ಕರಗಿತು. ಬ್ರಿಟಿಶರು ಈ ಗುಟ್ಟನ್ನು ಗೊತ್ತುಹಿಡಿದರು. ಸಮುದ್ರದಾಚೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಕಡಲಿನ ರಾಣಿ 
ನಮ್ಮನ್ನು ಆಳಹತ್ತಿದಳು. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಮಹಾರಾಣಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು “ವಿಂಡಸರ್” ದ 
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ಬದಲು ದಿಲ್ಲಿಯನ್ನೇ ತನ್ನ ವಂಶದ ಬೀಡಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಅವಳಿಂದ.ಐದನೆಯ ತಲೆಮಾರಿಗೇ ಆ 
ರಾ ಸಾಂ ದಿ ಎ ್ಮ್ಮಿ ಹ ವಂಶ ನೀಸ್ಪತ್ವವಾಗಿ ಬಿ ಬಿಡುತ್ತಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಯ ನಿಗನಿಗ ಶೆಕೆಯ ಶಾಕಕ್ಕೆ. 

ಹೀಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಉಷ್ಣತೆಯ ಪ್ರತಾಪ. ತಂಪಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ 

ಹಲವು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕುರಿತು. ನಮ್ಮ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ಸಾಕಷ್ಟು 
ಕ್ಷ ಪೂರೈಸಲಿಲ್ಲ. ಇತರ ಸಂಶೋಧನಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆವರಿಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಹಣ್ಣಾದರು. 

ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಡಲೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಈಗ ಭಾರತವನ್ನೇ 
ತಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಕಲಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಶ್ರೀ ಜೆ.ಬಿ.ಎಸ್ 

ಹಾಲ್ದೇನರು ಆಗಸ್ತು ೩೧ರ ಹಿಂದೂ ಪತ್ರಿಕೆಯ ವಾರಾಂತ್ಯ ವಾಜ್ಮಯ . ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಲೇಖ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 

“ಕಳೆದ ೩೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಲದಷ್ಟು ಶೆಕೆಯ ಬೇಸಿಗೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ್ದಲಿ ಬೇರೆಂದೂ 

ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮನಸೂನು ತಡವಾಗಿ ಬಂತು. ಆದರೂ ತಂಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂದಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ 

ಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಾಡಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಳೆಯ ಪಾಲು ಸಿಗುತ್ತಲಿಲ್ಲ. ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತೆ ಕಾಯತೊಡಗಿದೆ. 

ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ತಂಪಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗಂಭೀರವಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಿಂಚಿನ 
ಬೀಸಣಿಕೆಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿವೆ. ಮತ್ತು ಹಗಲ ೧೦ ರಿಂದ ೩ರ ವರೆಗೆ ನಾನು ಕೋಣೆಯ 

ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸಮಾಡುವುದು ತೀರ ಕಡಿಮೆಯೇ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಒಂದು ವರ್ಗವನ್ನು 

ಕಲಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ವರ್ಗದ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮದರ್ಶಕದ ಕೆಳಗೆ ಸಜೀವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳನ್ನು 

ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೀಸಣಿಕೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ, ಇಲ್ಲ ಕಿಡಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದರೆ ಗಾಳಿ 
ಬಂದ ದಿನ ಆ ಕ್ರೀಮಿಕೀಟಗಳೆಲ್ಲ ಹಾರಿ ಹೋಗಬಹುದು! ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಕದಗಳನ್ನು 

ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಸಾಮಾನ್ಯಜನರಂತೆಯೇ ಹವಾಮಾನದ ಕಾಟವನ್ನು 

ಅವರು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ನಿರ್ವಾಹವಿಲ್ಲ.'' 

“ಇಂಗ್ಲಂಡದಲ್ಲಿ ಕಣಿಗಳ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಆನುಷಂಗವಾಗಿ ಈ 

ತಂಪಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಅಭ್ಯಸಿ ಸಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಕಣೆ-ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳ ಹೊರಗೆ 

ಏಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಮೇರಿಕೆಯವರು ತಮ್ಮ “ವಾತ ನಿಯಂತ್ರಣ''ದ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು 

ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಬೇಗೆ ಹರಿಸಿದ್ದಾರೆ?) ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವಾತ ನಿಯಂತ್ರಣ 

ಭಾರೀ ವೆಚ್ಚದ ವ್ಯಾಪಾರ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ವಾತ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೊಠಡಿಯೊಳಗಿಂದ ಹೊರ ಬಿದ್ದೊಡನೆ 

ಹೊರ ಹವೆಯ ಶೆಕೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಗಂಭೀರ 

ಹಾಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಭಾರತಕ್ಕೂ ಧ್ ಬಂದಿದೆ. 

ಇಂಗ್ಲಂಡದಲ್ಲಿ ಮಂದಿ ಎಂಥ ಉಷ್ಣತಾಮಾನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. 

ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉಷ್ಣತಾಮಾನವಿದ್ದಾಗ ಜಸಫಾಸರಳು ತೀರ ಕಡಿಮೆ 

ಸಂಭವಿಸುವವೆಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಬಲ್ಲೆವು. ೧೩ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ 

ಆದರೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಉಷ್ಣತಾಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಕೆಲಸಗಾರರು ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತಾರೆ. 
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ತೂಕಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇವರ ಕೈಬೆರಳುಗಳುಗಳು ಬಧಿರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆಗ 

ವಸ್ತುಗಳು ಜಾರಿಬೀಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು. ಆಗ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬೇಕಾದ 

ಕಾರಿಗಿಂತ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೆಕೆ ಮಾಡಲು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉಷ್ಣತಾಮಾನ 

ಅಲ್ಲಿಗಿಂತಲೂ ತುಸು ಹೆಚ್ಚೇ ಇರಬೇಕೇನೋ. ಇನ್ನೂ ಅತಿ ಆಯಾಸದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಡವೇನೋ 
" ಎಂದು ನನಗನಿಸುತ್ತದೆ''. 

“ಶೆಕೆಯ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಂಪಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ 

ಅಷ್ಟೇನು ಸರಳವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲನೆಯ ಅಡಿಯೆಂದರೆ ಸಮಂಜಸವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಚಟು 

ಈ ಲೇಖ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾನು ಬರೆ ಅರಳೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಲಂಡಚಣ್ಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೇನೂ 
ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇತರ ಕೆಲಸಗಾರರ. ಮರ್ಯಾದೆ ಮನ್ನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೈಯನ್ನೆಲ್ಲ 
ಬಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಅನವಶ್ಯಕವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶರಣತೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ; 
ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನ ಆಚಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳೆಡೆಗೆ ಹೆಂಗಸು ಸೊಂಟದವರೆಗೆ ತಮ್ಮ 
ಬರಿಮೈಯನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ : ನಾಚುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯುರೋಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ 
ಗಳ ಕೂಸಿಗೆ ಮೊಲೆಯುಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಜನನಿಂದೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾದದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಾಸ್ರದಲ್ಲಿ 
ಈಗಲೂ ಇದು ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗಂಡಸರು ತಾವು ಕಂಡದ್ದನ್ನು ಕಂಡು 
ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ. ದರಿದ್ರರೂ ಪವಿತ್ರರೂ ಉಪಭೋಗಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಬರೇ 
ಒಂದು ಚಣ್ಣ ಇಲ್ಲವೆ ಪಂಚೆಯನ್ನುಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ತಿರುಗಾಡುವ ಹ್ಯಕು.- ನನಗೂ 
ಸಲ್ಪಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಭಾದಿಸಬಾರ ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಶರ್ಟಿನ ಅಥವಾ ಪಂಚೆ. ನಿಲುವಂಗಿಯ 
ಒಳಗೆ ಒಂದು ಬನಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಜತೆ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಕಂಡು ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ 
ಕನಿಕರವೆನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಟ್ಟ ಅರಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಯ ರವಕೆಯನ್ನೂ ಕಪ್ಪ ಪರಿಕರವನ್ನೂ 
ತೊಡುವ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ: ವಾರಗಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟಿಯ ವೇಷ್ಠನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ತನ್ನ ಜತೆ 
ಕೆಲಸಗಾರ್ತಿಯರ ಕುರಿತೂ ಕನಿಕರಪಡುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅವರೂ 'ಕಗೆಆರ್ ಅವಳು ಹಾಗೆ ತ್ರೆಸ್ತ 
ಸಂನ್ಯಾಸಿನಿಯಂತೆ ತೊಡದಿರುವುದನ್ನೂ ಕಂಡು ಕನಿಕರಪಡುತ್ತಿರಲೂ ಸಾಕು! 

"“ಒಂದು.ದಿನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಮನುಷ್ಯನು ೨೫೦೦. ಕೆಲೋರಿ 
ಷ್ಣತೆ ಉಂಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಶ್ರ ಉಷ್ಣತೆ ೧೦೦ ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ ನೀರನ್ನು ೨೫೦ 
ಬ ಉಷ್ಣತಾಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಸಲು ಸಾಕು. ಅವನ ಉಷ್ಣತಾ ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯು ೫೦ 
ಕಿಲೋಗ್ರಾಮ ನೀರಿನಷ್ಟು ಇದ್ದರೆ, ಆತ ತನ್ನ ಮೈಯ ಕಾವನ್ನು "'ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ಅವನ 
ಉಷ್ಣತಾಮಾನವು ತಾಸಿಗೆ ಹೆ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡಿನಷ್ಟು ಏರುತ್ತ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ೨ ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವನಿಗೆ ಉಗ್ರವಾಗಿಯೇ ಜ್ವರವೇರಬಹುದು ಮತ್ತು ೩-೪ ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಸಾಯಲೂಬಹುದು. ೫ 

“ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೂರ್ಯನಿಂದ (ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ) ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾವು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. 
ಅದನ್ನು ಆತ ಲಗು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜ್ವರ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ದೇಹ ಉಷತೆ 
ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಎರಡು ರೀತಿ. ಸುತ್ತಲಿನ ಹವೆಯನ್ನು 1 ಬೆಚ್ಚಗಿಸಿ. "ಇಲ್ಲವೇ ಭಾಷ್ಟೀಭವನದಿಂದ. 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣೆ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೨೫೪ 

ಈ ಎರಡನೆಯದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ೧೦೦ ಕೆಲೊರಿಗಳನ್ನು ೧ ತಾ 
ಕಳೆದುಕೊಳುವ ಮಾ ಮ ತ ಹ ತೈ ಇಓ ಇರಾ ಜಾ ಫು ಭುತ್ಲ ಎ ರಾತಿ ಂದಾಾ (| ಕೂಳ್ಳುಪುದಾದರ್, ನ ರ ಇಯು ಹಿಷಿಯನ್ನು ೧ 4 ಸಿಂಟಿ ಡಿಗೆ ಕ ಕೌತಿ ಸಲ 

ಇಲ್ಲವೆ ೧೭೦ ಘನಸೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ೪ ಲೀಟರು ನೀರನ್ನು ಒಂದು ಚಾ 

ವಿನಿಯೋಗಿಸಬೇಕಾದೀತು. | 

( 

" ಸುತ್ತಲಿನ ಹವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ತಂಪಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರತೆ (ನೀರಿನಂಶ) ತುಂಬ 

ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರು ಅದು ಹೀರಲಾರದಾದರೂ, ನಮ್ಮ ಮೈಗಾವನ್ನು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ 

ಒಯ್ಯಬಲ್ಲದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಬೀಸಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಗಾಳಿಗೆ ನಮಗೆ ತಂಪೆನಿಸುವುದು. ಇನ್ನು 

ಹವೆ ನಿರಾರ್ದ್ರವಿದ್ದರೆ (ಒಣವಿದ್ದರೆ) ಬಾಷ್ಟೀಭವನದಿಂದಾಗುವ ತಂಪು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು. ಹವೆಯ 

ಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ಮೈಯ ಕಾವು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವದು. ನನ್ನ ತಂದೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಅಭ್ಯಸಿಸಿ 

೫೦ "ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹವಾಮಾನ "೩ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡು ಅಥವಾ ೧೮೨ ಫೆರೆನಾಯಿಟಿಗೆ 

ಕಾವೇರಿದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ೩.೨ ಮಿನಿಟು ಉಳಿಯುತ್ತಿದ್ದ - ಆದರೆ ಕೋಣೆಯ ಹವೆ ನಿರಾರ್ದ್ರವಾಗಿತ್ತು. 
ಒದ್ದೆ ಚಿಂದಿ ಸುತ್ತಿದ ಪಾರಜದ ಕೊಳವೆಯ ಥರ್ಮಾಮೀಟರು ಮನುಷ್ಯ ದೇಹದ ಭಾಷ್ಟೀಭವನದ 

ಯೋಗ್ಯವಾದ ಅಳತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲದು. ಅಂಥ ಉಷ್ಣತಾಮಾಪಕವು ೩೧ ಸೆಂ.ಗೆ ಏರಿದರೆ 

ಸ್ತಬ್ಧವಾದ ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅತಪಾಘಾತದಿಂದ ಸಾಯುವನು. ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಇದ್ದರೆ 

ಹವೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಚಲನವಿದ್ದರೆ ಆತ ೩೪ ಸೆಂ. ಕೂಡ ತಾಳಬಲ್ಲ?”'. 

"ಆದರೆ ಈ ಬಾಷ್ಟೀಭವನಕ್ಕೆ ಬೆವರು ಬರುತ್ತಿರಬೇಕು. ಅವನ ಮೈದೊಗಲ ಮೇಲೆ ಬೆವರು 

ಉಳಿಯುವ ತನಕ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ಒಣ ಹವೆಯ ಪ್ರವಾಹಗಳು ಅವನನ್ನು ತಂಪಿಗೆ ಅರಿಸಬಹುದು. 

ಆದರೆ ಈ ಪ್ರವಾಹವು ಅವನನ್ನು ಒಣಗಿಸುವಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚನ ಉಷ್ಣತೆ ಅದಕ್ಕೆ 
ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬಾಷ್ಟೀಭವನದಿಂದ ತಂಪಾಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ -ಮೈಯ ಕಾವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. 

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ""ಲೂ'' ಗಾಳಿಯ ಕಾವೂ ಭಾರವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಸಹತ್ತಿತೆಂದರೆ 

ಜನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೊಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುವರು'”. 

“ದನ-ಕುದುರೆ ಮಂದಿಯಂತೆಯೇ ಬೆವರಿಡುವುವು. ಆದರೆ: ನಾಯಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾಯಿಗೆ 

ಶೆಕೆಯಾದಾಗ ಅದು ಲಗುಬಗೆಯಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾಲಿಗೆ ಚಾಚಿ ಜೊಲ್ಲುನೀರು 

ಸುರಿಸುವುದು. ಭಾಷ್ಟೀಭವನ ಬಾಯಿಂದ ಆಗುವುದು ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲುವದು - ನಾಯಿಗೆ 

ೇಸಣಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ. ದನಗಳಿಗೆ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ಬೆವರು 

ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ತುಂಬನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಇರದಿದ್ದರೆ ಅವು ಬಿಸಿಗಾಳಿಗೆ 

ಒಣಗಿ ಸಾಯುವುದು ಖಂಡಿತ.' 

“ಬರುವ ೨೦ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಬರಬಹುದು. 

ಆತನಕ ಮಿಂಚಿನ ಬೀಸಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವು ಒದಗಿಬರಬಹುದು. 
ಆದರೆ ಆತನಕ ಯುರೋಪದಂತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ತಂಪಿನ ತಂತ್ರದ ಬಗೆಗೆ ಬಹಳ ಸಂಶೋಧನೆ 

ಆಗಬಹುದು.” 



೨೫೫ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

“ಇಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಮೊದಲನೆಯ ವಿಷಯ "ಖಸ್' ಅಥವಾ "ಮಡಿವಾಳಬೇರು 

"ಬಾಳದಬೇರು' ಒಣ ಹವೆ ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಇವುಗಳ ತೊಯ್ದು ತಟ್ಟಿಗಳನ್ನಾಗಲೀ ತೂಗು 

ಬೀಸಣಿಕೆಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಉಂಟುಮಾಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ''. 

(ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹಾಲ್ದೇನ್ ಸಾಹೇಬರದೇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಆದಂತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 

ಬಾಳದ ಬೇರಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಂಪು ತರುವಂಥ ಏನು ಗುಣವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಬೇರಿನ ತಟ್ಟೆಗಳ ಬದಲು 
ಯಾವ ನಾರಿನ ಅಥವಾ ಕತ್ತದ ತಟ್ಟಿಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಂಥ ತಟ್ಟೆಗಳು ಬಹು 

ಭಾರವಾಗುವುವು. ಅಲ್ಲದೇ ಈ ಬಾಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಖಸ್ ಗೆ ಇರುವ ಪರಿಮಳ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. 

ಈ ತಟ್ಟೆಯ ಬೇರಿನ ಅಸಂಖ್ಯ ನಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹನಿಹನಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ದುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಬೀಸಿದಾಗ 
ಅದರ ಬಾಷ್ಟೀಭವನ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುಗಂಧಯುಕ್ತವೂ ಆಗುತ್ತದೆ.) 

"ಈ ಕುರಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಶೋಧನ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಉಷ್ಣಹವೆಯಲ್ಲಿ 
ಹುಟ್ಟಿದ ಶಿಶುಗಳ ಶರೀರರಚನೆ. ಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬೇಸಿಗೆಯ ಶೆಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಬಹಳಷ್ಟು 
ಶಿಶುಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢರಿಗಿಂತ ಶಿಶುಗಳ ತಂಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಯಾವ ಬಗೆಯಾಗಿ 
ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆಯೆಂಬುದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಘದೆದುರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು 
ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ವಿಷಯದ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಳಗತ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದೆ ಮತ್ತು 
ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರೇ. ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ತಾಯಿಯು ತನ್ನ 

ಕೂಸನ್ನು ಯುಕ್ತಪ್ರಾಂತದಂಥ ಪ್ರದೇಶದ ಮೇ ತಿಂಗಳ ಉಗ್ರ ಉಷ್ಣತಾಮಾನಕ್ಕೆ ತೆರೆದೊಡ್ಡಲು 

ಸಿದ್ಧಳಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಅಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಿಕಾಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಮಕ್ಕಳ 
ಮೇಲೆಯೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಪಾದನೆ ಹೊರಿಸಿದನು. ಆದರೆ 
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಶಿಶುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಆ 
ಮೂಲಕ ಸಾಯುವುದೂ ಉಂಟು. ಆದರೆ ಇಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಉಷ್ಣತಾ 

ಮಾನದ ಏರಿಳಿತ, ನೀರು - ಕ್ಷಾರಗಳ ನಾಶ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಅಳೆದು ಅರಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಆ ಶಿಶುಗಳು ವ್ಯರ್ಥ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಮರುವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಯುತ್ತವೆ? 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಂಪು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗೆಗೆ ಸಂಶೋಧಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮೇಯಗಳು 
ಇನ್ನೂ ಅನೇಕವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಬಹಳ ವೆಚ್ಚದ ಉಪಕರಣ - ಉಪಾಯಗಳು 
ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾವಧಾನ ಸಮಯ ಬೇಕು. ಅವನ್ನು ತ್ವರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವದು 
ಶಕ್ಕವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ದಿಲ್ಲಿಯ 
ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಿಂತ ಮದರಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ. ಹಾಲ್ದೇನರ ಲೇಖನವು ಭಾರತದ ತರುಣ 
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗಾದರೂ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ತೆಕ್ಕೆ ಬೀಳಲು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬಹುದೆಂದು 
ನಾನು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ. 

ಜನಸೇವಕ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೭, ೧೯೫೮ 

ಈ 



ಸಾ ನು ೨. ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೨೨೫%೬ 

ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂರು ಪ್ರಕಾರ 

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಮೇರಿಕೆಯ ಫೋರ್ಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೃಷಿತಜ್ಞರ 
ಪಡೆಯೊಂದು ಭಾರತದ ಬೇಸಾಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಯಿ. ಕೆ 
ಪರಿಶೀಲಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಪಟ್ಟ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೆಂದರೆ ಭಾರತದ ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ 

ಯಾವದೇ ಒಂದು ಸರಳವಾದ ಸುಲಭವಾದ ಪರಿಹಾರವೆಂಬುದು ಇಲ್ಲ! 

ಬಾಯಿ ತುತ್ತು 

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನೂರಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ೨ರಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕೆಯ 

ಪ್ರಜಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಿಂತ ಇದು ಕಡಿಮೆ ನಿಜ. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಉದರಭರಣದ ಕಾವತ್ತಿಗೆ ಈ 

ಪ್ರಜಾವೃದ್ಧಿಯು ತಲೆಭಾರವೇ. ಬರುವ ೫ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ - ೩ನೆಯ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಟ್ಟು ೪೮೦ ದಶಲಕ್ಷ ಬಾಯಿಗಳಿಗೆ ತುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುವುದು. ಇಂದಿಗಿಂತ ೮೦ದಶಲಕ್ಷ 

ಹೆಚ್ಚು ಬಾಯಿಗಳು ಕೂಳು ಬೇಡುವುವ. ೧೯೬೫-೬೬ರೊಳಗೆ ನಾವು ೧೧೦ ದಶಲಕ್ಷ ಟನ 

ಆಹಾರಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಬೆಳೆಗಿಂತ ಇದು ನೂರಕ್ಕೆ ೪೦ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.. ಇದು 

ಸಾಧ್ಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ, ಇಂದಿನ ಆಹಾರವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಭರದಿಂದ ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ 

ಬೇಕು. ಈಗಿನ ವೇಗದಿಂದಲೇ ಸಾಗಿದರೆ ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿಗೆ ೨೮ ದಶಲಕ್ಷ.ಟನ್ನು ಕೊರತೆ 
ಬೀಳುವದು. 

ಇತರ ಅನೇಕ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಆಹಾರಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಗೆ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದ 

ನೀರಾವರಿಯ ಒಂದೇ ಘಟಕದ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ಮಸ್ಕಾರೆನ್ಹಾಸ್ ಇವರ ಕೆಲವು 

ಸಂಗ್ರಾಹ್ಯವಾದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತು ನನ್ನದು ಮತ್ತು ಮಸ್ತಾರೆಸ್ವಾಸ್ 

ಅವರದು. 

ಮಸ್ಕಾರೆನ್ಡಾಸ್ರ ವಿಚಾರ 

ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎರಡು ಬಗೆ. ಒಂದು ನಿರಂತರ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ 

ಇದ್ದ ಹೊಲಗಳು. ಇನ್ನೊಂದು ಮಳೆಯ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ನೀರುಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಹೊಲಗಳು. ಈ 

ಎರಡನೆಯ ಮಾದರಿ ಲಾಗುವಾಡಿಗೆ ಒಣ ಲಾಗುವಾಡು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಣ - ಲಾಗುವಾಡಿನ 

ಅಂದರೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯ ಬೆಳೆಯ ಸಿರಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 

೮೦ರಷ್ಟು! ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಲಾಗುವಾಡಿನಿಂದ ಬರುವ ಬೆಳೆ ಒಟ್ಟು ಆಹಾರಧಾನ್ಯದ ಉತ್ಪಾದನೆಯ 

೫ ರಲ್ಲಿ ೪ ಪಾಲು ಅಂದಾಗ ಮಳೆ ನೀರನ್ನೂ ತಡೆದು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹರಿಯಿಸಿ 'ಮಣ್ಣನ್ನು 

ತೊಳೆದು ಹೋಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಿ: ಅದಕ್ಕೆ ಸದಾಕಾಲ ತೇವು ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಬಿಳೆ 

ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಅದರ ಕ್ರಮವೂ ನಮ್ಮ ಬೇಸಾಯಗಾರರಿಗೆ ಜೀವಧರ್ಮವಾಗಬೇಕು. 

ಮಳೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಡಬೇಕು. (೧) ದೇಶದಲ್ಲಿ 

ಮಳೆಯ ವಿಷ ಷಮವಾದ ಹಂಚಿಕೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ. ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, 
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(೨) ಬೀಳುವಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲ ಖುತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ 

ಅದು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು (೩) ಫಕ್ಕನೆ ಮಳೆ ನಿಂತು ನೀರಿನ ಅರಬು ಉಂಟಾಗುವುದು ಅಥವಾ 

ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯೂ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕರವಾಗುವುದು. ಈ ಕೊನೆಯ ಅಭಾವದ ಕಾರಣದಿಂದ 

ನಮ್ಮ ಈ ಉಪಖಂಡದ 2/3 ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇಸಾಯವು ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಗಂಡಾಂತರದ 

ಸಾಹಸವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬೇಸಾಯಮಳೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿ ಆಡುವ ಒಂದು ಜೂಜಾಟವಾಗಿದೆ. 

ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗಾದೆ. “ಬೆಳೆಯ ಸಿರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಬೇಕು'' ಎಂದು. 

ನೀರಾವರಿಯ ಫಘಟಾಟೋಪ 

ಇನ್ನು ಮಳೆಯ ಅನಿಯಮಿತತೆ ನೀರಿನ ಅಭಾವ - ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀರಾವರಿ 
ಯೋಜನೆಯೊಂದೇ ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಿವಾರಣೋಪಾಯ. ಆದರೆ ನೀರಾವರಿಯ 

ಘಟಾಟೋಪ ಭಯಂಕರ ವೆಚ್ಚದ್ದು; ಜಂಜಡದ್ದು. ಹಳೆಯ ಮುಂಬಯಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ 

ಯೋಜನೆಗಳ ವೆಚ್ಚ ಎಕರೆಗೆ ೪೦೦-೫೦೦ ರೂಪಾಯಿ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಮಾಡಿ 
ಬಿಡುವ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಕರೆಗೆ ೬೦೦-೯೦೦ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. 

ಆದರೆ ಮಳೆಯ ನೀರು ತಡೆಹಿಡಿದು ಹರಿಯಿಸುವ ಎತ್ತರೊಡ್ಡಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 

ಎಕರೆಗೆ ೪೦-೫೦ರೂ. ಮಾತ್ರದ್ದೇ ವೆಚ್ಚ. ಅಂದರೆ ಕಾಲುವೆಯ ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಈ 
ಎತ್ತದೊಡ್ಡಿನ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ೧೦-೧೮ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರೆರೆಯಲು ಬರುತ್ತದೆ. 

ದೊಡ್ಡದರ ಅಡಚಣೆ 
ಕಾಲುವೆಗಳ - ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕಠಿಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು 

ಕಾಲ್ತೊಡಕಾಗಿ ತರುತ್ತವೆ. ಮುಳುಗಡೆಯ ಭೂಮಿಗಳ ಮುಳುಗುವ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ 

ಜನರ ಪುನರ್ನಿವೇಶನದ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಅರಣ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಾನಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆ. 

ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಇಂಥ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ ತಡೆಹಿಡಿದ ನೀರು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುಹೆಡೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ ಎದ್ದು ಬಂದಂತೆ ಸರಕಾರಗಳನ್ನೂ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನೂ ಕಾಡುವುವು. ಅಲ್ಬದೆ ಇಂಥ ನೀರಾವರಿಯಿಂದ ಜಿರಾಯತು ಲಾಗುವಾಡು, 

ಬಾಗಾಯತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಸಾಯಗಾರರ ಬದುಕಿನ ಹಳಿಯನ್ನೇ ಬದಲಿಸಬೇಕು. ೧೦-೧೨ 
ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿ ಬೇಕು. ಹೊಸ ನೀರಾವರಿಯ ಕಾಲುವೆ ನೀರಿನ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದು 
ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ದೀರ್ಫ ಅವಧಿಯ ಸಾಧನೆ. ಶೀಘ್ರ ಫಲಕಾರಿಯಲ್ಲ. 

ಚಿಕ್ಕದರ ತೊಂದರೆ 
ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ನೀರಾವರಿಯೋ? ಹೊಂಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಂದ ನೀರು 

ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆ ಇದು. ಆದರೆ ಇದರ ಲೋಪ - ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಲೋಪ 
ದೋಷಗಳೇ ಸರಿ. ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಆ ನಂತರ ೨-೩ ತಿಂಗಳು ಈ ಕೆರೆ - ಹೊಂಡಗಳೂ 
ಒಣಗಿ ಆರುತ್ತವೆ! 

ಎತ್ತರೊಡ್ಡು ಒಳ್ಳೆಯದು 

ಆದರೆ ಎತ್ತರೊಡ್ಡಿನ (ಕ್ಯಾಂಟೋರ ಬಂಡಿಂಗ್) ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎರಡೂ 
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ಮಾದರಿಯ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಯಾವ ತೊಂದರೆ - ತೊಡಕುಗಳೂ ಇಲ್ಲ, ಈ ಯೋಜನೆಯ 
ತತ್ವವೇ ಮಳೆಯ ನೀರು ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಡೆಹಿಡಿಯುವುದೂ ರಭಸದಿಂದ ನುಗ್ಗಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹರಿದು 
ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರ್ವೇ “ರುಗಳ 
ನಡುವೆ, ಎರಡು ಹಳ್ಳಗಳ ಎದುದ ಅಥವಾ ಎರಡು ರಾಜ್ಯ ಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಜ್ಯವೇಳುವದು 
ಕಡಿಮೆ. ತೀರ ಅಲ್ಪ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 2 ಅಷ್ಟೇ ಶೀಘ್ರವಾಗಿ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ರಯೋಜಕಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಯೋಜನೆ 
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ ವಿದೆ. ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಕವಿದೆ. 

ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮಣ್ಣೂ ಅದರ ಕ್ಷಾರ - 
ಸಾರಗಳೂ ಎಲ್ಲವೂ ತೊಳೆದು ಬಳಿದು ಹೋಗುವವು. ಭೂ ಕವಚ ಬರಿದಾಗುವದು. ಈ 

ಕವಚದ ಬೋಳು ಅರೆಯು ಮುಂದೆ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹಿಂಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರದು. ಪ್ರಾ! ರಾಧಾಕಮಲ 

ಮುಖರ್ಜಿ "ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ' ಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ "ಪಃ ಮಣ್ಣು ಕೊರೆದು ತೊಳೆದು 
ಹೋಗುವದು ಭಾರತದ ತ ಇದುರಿಸ ಬೇಕಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು. ದೊಡ್ಡ ಗಂಡಾಂತರ' 

ಈ “ಕ್ಯಾಂಟೋರ ಬಂಡಿಂಗ್' ಮಳೆ ನೀರು ತಡೆದು ಹಂಚಲು ಒಡ್ಡು ಹಾಕುವ ಯೋಜನೆ ಬತ್ತದ 
ಬೆಳೆಯಾಗುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ - ವಿಶೇಷತ 
ಮೆಟ್ಟಲು ಮೆಟ್ಟಲಾಗಿ ಗದ್ದೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೇವು 
ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ತಂತ್ರ ಈ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದ ದಶಕದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಢವಾಯಿತು. 

ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

೩ ನೆಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಹಾಕುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ೭೨ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 
ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬರೆ ೧೧ ದಶಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಮಿ ನೀರುಳ್ಳದ್ದಾಗುವುದು. 
ಸದ್ಯ ೨೮೦ ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಇಂಥ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಉಳ್ಳ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕಾಲು ಪಾಲು 

ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ೩ನೆಯ ಯೋಜನೆಯಂತೆ 

ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ದಶಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಇಂಥ ಮಳೆಯೊಡ್ಡುಗಳಿಂದ ಲಾಗುವಾಡಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವ 

ಸಂಕಲ್ಪವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಆಹಾರಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಈ ಹೆಚ್ಚಳದ ವೇಗ ಸಾಲದು. 

ಈ ಭೈಗೆಯ "ಬಂಡಿಂಗ್' ಯೋಜನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಭವೆಂದರೆ ನೆಲದಡಿಗೆ ಒಟ್ಟು 
ನೀರಪಾತಳಿಯೇ ಏರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಯ ನೀರು ಹರಿದು ಹಾಳಾಗದೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಂಗಿ 

ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಒರತೆಗಳು ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಬಾವಿ ತೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಮಣ್ಣು ಸೆಳೆದೊಯ್ದರೂ ಅದು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಒಡ್ಡಿನ ತನಕ ಒಯ್ಯತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೆಳೆವಿನ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹಳ್ಳದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿ ಅಳವೆಯಲ್ಲಿ 'ಬಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆಗಳ ಬಾಯಿಗೆ 

ರಾಶಿ 'ಬೀಳುವುದು ಬಾಯಿಕಟ್ಟುವುದು ಇಲ್ಲವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಲ್ಲದೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಒಡ್ಡುಗಳ ಕೆಲಸ ಸರಕಾರ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಅದರಿಂದ 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ ಹತ್ತಿರವೆ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅರೆಗೆಲಸದವರಿಗೆ ದುಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುವಂತೆ 

ಆಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಸ್ವಾರ್ಥವ ಅಭಿವೃ ದ್ಧಿಯ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯದ ಸೇವೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತದೆ. 

"ಜನಸೇವಕ' ಮೇ ೨೩, ೧೯೬೨. 
6 
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1) ಟಿ ್ ಕ 

ಸೈನಿಕನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಡಿರಕ್ಷಣೆಯ ತತ್ವಗಳು 

ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಸೀಮಾರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾವ ವ್ಯವಸ್ತೆ ಮಾಡಸ್ಸ 

ಎಂಬ ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡಲು ಆ ದೇಶದ ಆ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಷ ನಡೆದಿದೆ - ಏನು 

ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇನು ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯುದ್ಧಶಾಸ್ತ್ರದ 

ಉಚ್ಚಮಟ್ಟದ ಪರಿಜ್ಞಾನವೂ ಅಗತ್ಯ ವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವಿವೇಕದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ತಿಳಿಸಲು 

ಬರುವಂತಿದೆ ಸ "'ೆಗಗೆ “ಕೇಸರಿ” 'ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಕಳೆದ ವಾರದ ೩ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ 

ಜನರಲ್ ಜ. ಸ್ರೀ ಪರಾಂಜಪೇ ಎಂಬ ಸೇನಾಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶಾರದರು ಬಹಳ ಉದ್ಭೋದಕವಾದ 

ಲೇಖಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ 

ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಆದರ್ಶ ಯಥಾರ್ಥ 

ಗಡಿರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆಯೆತ್ತುವದು ಯಾವಾಗ? ನೆರೆಹೊರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸ್ನೇ ಸ್ನೇಹ ಸಖ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಆ ಾದರೊಂದು ತೊಡಕು - ಕೆಡಕು ಉಂಟಾದಾಗ ಮಾತ್ರ! ಅಮೇರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾನಡಾ ಇವುಗಳ 

ನಡುವೆ ಸಾವಿರಗಟ್ಟಲೆ ಮೈಲಿನ ಗಡಿರೇಖೆಯಿದೆ. ಅದರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನೂ ಇಲ್ಲ! 

ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಜತ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೈರವಿತ್ತು. ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ಇತಿಹಾ ಸದಲ್ವಿಯೇ 

ಕುಪ್ರಸಿದ್ದವಾದ ಮ್ಯಾಜಿನೋ ಲಾಯಿನ್ ಇತ್ತು. ಅದರೆ ಇಂದು ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಫ್ರಾನ್ಸ್ಗಳ 

ನಡುವೆ “ಗಡಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸ್ಥೆ ಸೈನ್ಯ ಗಳು ನಿಂತಿಲ್ಲ! ನಮ್ಮ ಚೀನಗಡಿಯ ಮೇಲೆಯೂ `ಓಂದಿನಿಂದ 

ಇಂಥ ಸಂರಕ್ಷಕ ೈನ್ಯವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಭಾರತಾನ್ ಫಾಕ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು 

ಕೆಟ್ಟದ್ದರಿಂದ 'ಆಂಥ ಸ ಸೆ ನಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯ ಏರ್ಪಾಟವಿತ್ತು. 

ಅಂದರೆ ಗಡಿರಕ್ಷಣೆಯ ಮೊದಲಿನ ತತ್ರವೇನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಶತ್ರು 

ಯಾರು? ಎಂಬುದನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಬಂಧ 

ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವ ಸವಿ ಮಾತಿನ ಮೋಹಜಾಲದ ಆಚೆಗೆ: ಹುದುಗಿದ ಪರಕೀಯರ 

ಹೃದಯದ ಕಹಿಕುಹಕಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಸರಕಾರವು ಭೇದಕ ದೃಷ್ಟಿಯದಾಗಿರಬೇಕು. 

ಕೇವಲ ತತ್ವ, ಆದರ್ಶ, ಉದಾತ್ತ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂಗನಸು ತಲೆ: ತುಂಬಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಈ 

ಯಥಾರ್ಥ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದು ವಿರಳವೇ! 

ಸ್ತುತಿಪಾಠಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 

ಪರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ವಿಶೇಷತಃ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮನೋಗತವನ್ನು ಅರಿತು ಕೊಳ್ಳುವುದು 

ಹೇಗೆ? ಮುಖ್ಯತಃ ನಮ್ಮ ಆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಬರುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ವಿಚಾರವಂತ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಂದ; 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಅಲ್ಲಿಯ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಂದ; ಇತರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 

ದೂತಬೇಹುಗಾರರೇ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕಟ ಅಥವಾ ಗುಪ್ತ ತುಬ್ಬುಗಾರರಿಂದ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 
ವಾರ್ತೆಗಳನ್ನು ಸೋಸಿ ಅರ್ಥವಿಸಿ ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವದು: ದೂರದರ್ಶಿ ರಾಜ್ಯಕರ್ತರ ಧರ್ಮ.. 

ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಳರಸರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರ ರಾಯಭಾರಿಗಳೂ ಪರದೇಶದ. ಯಥಾರ್ಥ 
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ಚಿತ್ರಕೂಡುವ ಬದಲು ಹಲವುಸಲ ಅವುಗಳ ಸ್ತುತಿಪಾಠಕರಂತೆ ನಡೆಯುವದುಂಟು! 

ಇದರಿಂದ: ಹೊರಡುವ ಎರಡನೆಯ ತತ್ವವೆಂದರೆ, ನೆರೆಯ: ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೈನ್ಯ ಬಲ, 
ಯುದ್ಧಸಂಪತ್ತಿ, ಉತ್ಪಾದನಾ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಇವುಗಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ 
ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಗಡಿರಕ್ಷಣೆಯ ರಚನೆ - ನೀತಿ - ರೂಪಿಸಬೇಕು. 
ನಿಷ್ಕಿ ಯತೆ ಸಲ್ಲದು 

ಭಾರತ ಶಾಂತಿವಾದೀ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ ಶಾಂತಿಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಂಕಣಕಟ್ಟಿ ಹೊರಟ 
ರಾಷ್ಟ್ರ. ಕೋರಿಯಾ, ಕಾಂಗೋಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಿಲುಮೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು 
ಅಜಾತಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ. ಅಂದಾಗ ಆಕ್ರಮಣದ ಇಚ್ಛೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾಡಲೇಬಹುದಾದ 
ಯುದ್ಧಕೇವಲ ಆತ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಕ. ಆದರೆ ಈ ಆತ್ಮಸಂರಕ್ಷಣೆ ನಿಷ್ಕ್ರ್ರೀಯ (೧೩5೩1೪೦) ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ 

ಅದು ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಸಂರಕ್ಷಕ - ಆಕ್ರಮಕ (6080751%0-081015110) ಪದ್ಧತಿಯದಾಗಿದೆ. ವ್ರ 

ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾನಿ ಇದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯುದ್ಧದ ಸ್ಥಳ, ಕಾಲ, ರೀತಿ, 
ರೂಪುಗಳ ಉಪಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ದಾಳಿಗಾರರ ಹಗೆಗಳ ಕೈಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ! 

ಶತ್ರುವಿನ ಆಘಾತ ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ ಆಗುವದೆಂದು ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ 
ರಾಷ್ಟ್ರ ನೋಡುತ್ತಿರಬೇಕು. 

ಅಂದಾಗ ಗಡಿರಕ್ಷಣೆಯ ಮೂರನೆಯ ತತ್ವವೇನೆಂದರೆ, ಭಾರತದಂಥ ಆನಾಕ್ರಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ 

ಯುದ್ಧದ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನ ಚಲನವಲನಗಳು ಶತ್ರುಗಳ ಚಲನವಲನಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಕ್ರಿಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನೂ, ಉಪಕ್ರಮದ 

ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ! 

ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕ್ರಿಯಾಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು 

ಯಾವಾಗ? ಕೇವಲ ಶತ್ರುವಿನ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಸಹಿಸುತ್ತ ತಡೆಯುವುದೇ ಯುದ್ಧದ ಪೂರ್ಣ 

ಸ್ವರೂಪವಲ್ಲ. ಶತ್ರು ಆಘಾತ ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ಮೈಮರೆತಾಗ, ಅಥವಾ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೀಣವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗ 

ಈ ಸಂರಕ್ಷಕ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಘಾತಕವಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪ್ರತ್ಕಾಘಾತ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದವಾಗಬೇಕು. 

ಯುದ್ಧತಂತ್ರ ಹೇಗೆ? 

ಇದರಿಂದ ಹೊರಡುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತತ್ವವೆಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ 

ಸಂರಕ್ಷದಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಮೊದಲನೆಯ 

ಭಾಗ ಶತ್ರುವಿನ ಆರಂಭದ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ; ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ, ಶತ್ರುವಿನ 

ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿ ಆಘಾತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಢಾಲಿನಂತೆ; ಎರಡನೆಯದು ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿಯಂತೆ! 

ಢಾಲಿನ ದಲಗಳು ಸಾವು ನೋವು ನಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ತಾಳುವಷ್ಟು ತ್ರಾಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿರಬೇಕು. ಕತ್ತಿಯ 

ದಲಗಳು ಸಾವು - ನೋವು, ಕಷ್ಟ - ನಷ್ಟ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿ ಉಂಟುಮಾಡುವಷ್ಟು ಬಲಿಷ್ಠ 

ಹಾಗೂ ಉಗ್ರವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಂರಕ್ಷಕ - ಆಕ್ರಮಕ ಪದ್ರತಿಯ ಈ ಗಡಿರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಕ 

ವಿಭಾಗವು "ಶತ್ರುವಿನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿರುವಾಗಲೇ 

ಅದರಿಂದ ತುಸುವೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಕ ವಿಭಾಗವು ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ದಲ ಬಲಸಹಿತವಾಗಿ 
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ಮಾರಕ ಪ್ರತ್ಯಾಕ್ರಮಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೆಯ ವಿಭಾಗವು ಸಜ್ಜಾಗುವ ತನಕ ಮೊದಲನೆಯ 
ಕಾರರು ಗೌ ಪಿಎ ೦೨ರ ಡೆ ಗಿಯಿ ಡಾ 

"ರಾ ್ರಾಫ್ ಇ ಫಾಕಾ ಇದ್ದು ಇಷಸ ಶ್ರೀಗೆ ೨ೊಷ್ಟು. 9ಎ ಹೆ ಇಂಗು ಹಾಗು ವುತು ೨ ಕೊಲ 
ಮಿಧಾಗವು ಮೂೂನಲವಿ ಮಾವಾ ಇತ ಜ26 ಆದರೆ ಟ್. ಸಾಯುವಷ್ಟರಲ್ಲೀ ಕ ಗಾತ, ಹ್ಮ್ 

ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಏರಿ ಬರಬೇಕು. ಮಧ್ಯಂತರದ ವಿಲಂಬ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ತತಾ, 

ಇದರ ಮುಂದಿನ - ಐದನೆಯ. - ತತ್ವವೆಂದರೆ. ಸೈನ್ಯದ ನಿರ್ವಾಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯದು. 

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ “ಯುದ್ಧ ನಿರ್ವಹಣ ಪರ್ವ''ವೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವ 

ಭೀಷ್ಮಪರ್ವಗಳ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬೇಟೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಆಯುಧ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ 

ತಾವೇ ಹೊತ್ತು ಅಡವಿಯ ಅಡ್ಡ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ೪೦, ೪೦೦, ೪೦೦೦ 
ಅಥವಾ ೪೦,೦೦೦ ಸಿಪಾಯರು. ಸಾಗುವಾಗ ಇದೇ ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ 

ದಲಗಳು ಕೂಚು ಮಾಡುವಾಗ ಅವುಗಳ ಬೆನ್ನಿಗೆ ನೆರವಿಗೆ ಲಾರಿಗಳ ಟ್ರಕ್ಕುಗಳ ಮಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ 

ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಕೆ, ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ. ನಡೆಯಬೇಕು. ಈ ನಿರ್ವಾಹದ ತಂತ್ರ - ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ 
ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಬೇಕು. ಇಂಥ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೆಂದೊಡನೆ ಅದು ಕಳ್ಳದಾರಿ 
ಕಾಲುದಾರಿ ಸೀಳು ದಾರಿಗಳಿಂದ ಶಕ್ಕವಿಲ್ಲ! ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗಗಳೇ ಬೇಕು. 

ಜಾಣ್ಮೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಬೇಕು 

ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಯಗಳ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಮದ್ದು, ಗುಂಡು, ಡೇರೆಡಂಗುರ, ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮುಂತಾದ 

ಎಲ್ಲ ಸಲಕರಣೆ ಸರಂಜಾಮುಗಳು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಗುಂಟವೇ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದಾಗ ಸೈನ್ಯಗಳೂ ಆ 
ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದೂರ ಅತ್ತಿತ್ತ ಹೋಗಲಾರವು! ಆಚೆ ಈಚೆ ಹಾಯ್ದು ದಾಳಿ ಮಾಡಲು 

ನುಗ್ಗಿದರೂ ಅವು ೧-೨ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 

ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಅಂದಾಗ ಗಡಿಯ ಯುದ್ಧರಂಗದ 

ಸ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ರಸ್ತೆ - ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು 

ಇರಬೇಕಾಗುವುದು. ಆಕ್ರಮಕ ಪಡೆಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ 
ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗುವಂತೆ ಇಲ್ಲ! ಆಗ ಮುಂದಿನ ಸಂರಕ್ಷಕ ಪಡೆಗಳು ದಾಳಿಗಾರ ಹಗೆಗಳನ್ನು 
ತಡೆಯುತ್ತ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತ ತಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಆಕ್ರಮಕ ಪಡೆಗಳ ಆಘಾತದ ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 
ತಂದಿಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆಯಿಸುವ ರಂಗದವರೆಗೂ ಗಡಿರಕ್ಷಕ 
ಆಕ್ರಮಣ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ನಿರ್ವಾಹ - ಮಾರ್ಗಗಳು ಮೊದಲಿಗೇ ಚಾಚಿರಬೇಕು! 

ಇದರಿಂದ ಹೊರಡುವ ಆರನೆಯ ತತ್ವವೆಂದರೆ, ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳನುಗ್ಗುವ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ 
ಕಣಿವೆ, ನದಿಗಳೇ ಮುಂತಾದ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಟ್ಟಾದರೆ ಅವರ ಆಕ್ರಮಣ ಸ್ಥಗಿತವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಹೀಗೆ ಅಡ್ಡಗಟ್ಟುವ ಕೆಲಸವೇ ಕಾಲಿನ ಪಡೆಗಳದು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಢಾಲು ಅನ್ನುವುದು ತುಸು ತಪ್ಪು. 
ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಢಾಲಿನಷ್ಟು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಲ್ಲ. ಈ ವಿಭಾಗ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು 
ಹಾಸಿದಂತೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಶತ್ರು ಕುಂಠಿತವಾಗಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆತನಕ ನಮ್ಮ ಮಾರಕ ವಿಭಾಗವು ಸಜ್ಜಾಗಿ ತಾ ಏರಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಈ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಮುಖ್ಯ ತತ್ವ ಅನಪೇಕ್ಷೆತೆಯದು, ಚಾಪಲ್ಯದ್ದು. ಹೀಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ, 
ಪೂರ್ವಸೂಚನೆ, ಚಾಪಲ್ಯ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲುವ ತ್ರಾಣ. ಅಖಂಡ ನಿರ್ವಾಹ ಸೌಕರ್ಯ ಇವೆಲ 
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ಅಗತ್ಯದ ತತ್ವಗಳೆಂದಾಯಿತು. ಇದೂ ಇವುಗಳ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯರೂಪವು ಗಡಿಯ. ಪ್ರದೇಶದ 
ಭೌಗೋರಿಕ ರೆೌಜನ್ನು ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಶತ್ರುವಿನ ಬಲಾಬಲ, ಯುದ್ದದ ದ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂತ್ರ ಮುಂತಾದ: 
ಅನೇಕ ಅಸ್ಥಿರ ಘಟಕಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. 

ಹಿಮಾಲಯದ ಗಡಿಯ ಚಿತ್ರ 

ಭಾರತದ ಗಡಿಗೆ ೪ ರಾಷ ಡ್ಟಗಳು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈ. ಸಂಲಗ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ 

ಬ್ರಹ್ಮದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಚೀನಾ, ಪ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳ ಈ ಮೂರನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಲಗ್ನ ಸೀಮೆಯು - ಕಾಶ್ಮೀರದ. ಭಾಗ ಬಿಟ್ಟರೆ ನ 

ಬಹಳಷ್ಟು ಬಯಲೊಳಗಿಂದಲೇ ಹಾಯುತ್ತದೆ. ಅದೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೃತ್ರಿಮ ರೇಖೆಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆಗೆ 

ಈ ರೇಖೆಯನ್ನು ನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ಕಾಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ 
ಅದು ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಸಾಮ ತ್ರಿಪುರಗಳೊಂದಿಗೆ ಗುಡ್ಡುಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತ್ರಿಮ ರೇಖೆಯೇ ಆಗಿ 

ಹಾಯ್ದಿದೆ. 

ಇಂಥ ಕೃತ್ರಿಮ ಗಡಿರೇಖೆಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಯುವ ಒಂದೆರೆಡು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳ 
ಗುಂಟ ಶತ್ರು ದಾಳಿ ನಡಿದಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯೋಣ. ಆಗ ಆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ “ಢಾಲಿ” ನ 
ಪಡೆಗಳು ತಳವೂರಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿಮುತ್ತಿ ಸದೆಬಡಿದು ಶತ್ರು ಮುಂದರಿಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 
ಅಡ್ಡ ತಿಡ್ಡ ದಾರಿಗಳಿಂದ ಬಂದರೂ ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನೇ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈ ನಡುವೆ ಶತ್ರುವಿಗೆ 
ತನ್ನ ಹಿಂಬದಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿ ನಿರ್ವಾಹ ನಿಲುಕವಂತೆ ಆಗುವ ಭಯವಿದೆ! ಇದರಿಂದ ಶತ್ರುವಿನ 
ನಿರ್ವಾಹ ಯೋಜನೆ ಸಡಿಲುಬಿದ್ದು ಅವಸ್ಥೆಗೆಡುವದು! ಆಗ ಶತ್ರು ತನ್ನ ನಿರ್ವಾಹ ಸಂಪರ್ಕ 

ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ “ಢಾಲಿ”” ನ ದಲಗಳ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ಮಾಡುವನು. 

ಢಾಲೂ ಬೇಕು ಕತ್ತಿಯೂ ಬೇಕು 

“ಢಾಲಿ'ಗಿಂತ “ತತ್ತಿ'ಯ ಪದಗಳು ೧ : ೨ ಅಥವಾ ೩ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕು. 

ಆಕ್ರಮಕ ಸೈನ್ಯ ಇಮ್ಮಡಿ ಅಥವಾ ಮುಮ್ಮಡಿ ಇರಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಅಡ್ಡ ತಿಡ್ಡ 

ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾವಲಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಠಾಣ ಬಗಳನ್ನಿಡಬೇಕಾಗುವುದು. ಇಂಥ 

೪-೫ ಠಾಣ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಚಪಲ "ಜಾಲನೆಯ 'ಬಾದೊಂದು 'ದಲವನ್ನು ಇಡಬೇಕಾಗುವುದು. 

ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ದಲಬಲ ಮುಖ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಕ ಸೈನ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕಾಗುವುದು. 

ಇನ್ನು ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಉದ್ದವಿದ್ದರೆ ಚೀನದಂಥ ಪ್ರಚಂಡ ಸೇನಾಬಲದ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ 

ಗಡಿಯ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ "ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯವರೆಗೆ ೧೦೦-೧೫೦ ಡಿವಿಜನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು 

ಅಶಕ್ಕ [ವಾಗುವುದು (ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ದ ಸೈನ್ಯ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದ ಹಂಚಿದರೆ ಅದರ ಬಲ ವಿರಳವಾಗಿ ವಿವರವಾಗಿ 

ಸೋಲು ಬರುವುದು ಉಂಟು. ಇವೆಲ್ಲ ಅವಧಾನಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಾಗಲೆ ಗಡಿರಕ್ಷಣೆಯ 

ಯುದ್ಧವ್ಯೂಹವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದು. 
"ಜನಸೇವಕ' ನವೆಂಬರ್ ೧೪, ೧೯೬೨ 

9 
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ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಖಾತೆ 

“ಯುದ್ಧಸ್ಕ ವಾರ್ತಾ ರಮ್ಯಾ: ಎಂದಿದೆ ಒಂದು ಗೀರ್ವಾಣ ಗಾದೆ. ಯುದ್ಧದ ಸುದ್ದಿ - 

ದೂರದ ಬೆಟ್ಟದಂತೆ ಹ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತರದಿಂದ ಕೂತು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓದುವ, 

ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ. , “ಚಹಾದೊಂದಿಗೆ ಚೂಡಾದ್ವಾಂಗ' ಚಾವಡಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತ 

ಚರ್ವಣ ಮಾಡುವ ಹರಟೆಗಾರರಿಗೆ, ಹಾದಿಹೋಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ರುಚಿಕಟ್ಟಾದ ಬುತ್ತಿ, 

ರಸಕವಳ. 

ಕಟ್ಟೆ ಪುರಾಣ 

ಕಳೆದ ಎರಡು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಮಸಿಂಹರು, ಬೀದಿಯ 

ಬುದ್ದಿವಂತರು, ಕಟ್ಟೆಯ ಪುರಾಣಿಕರು, ಮಾತಿನ ಮಲ್ಬರು, ಹರಟೆಯ ಹುಲಿಗಳು, ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಕಲೆಗಳು 

ಮಾಡಿದ ದೇಶಕಾರ್ಯ ಸಮಾಜಸೇವೆ ಎಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೇಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 

ಎಂದು ಸಾರುವ ಸ್ವಂತಸುದ್ದಿ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬಣ್ಣಹಚ್ಚಿ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಆಡಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇ 

ಸರಿ. ಹೋಟೇಲು, ಸಲೂನು, ಶಾಲೆ, ಪಡಸಾಲೆ, ಗುಡಿಯ ಪೌಳಿ, ಅಶ್ವತ್ಥ ಕಟ್ಟೆ, ರಸ್ತೆಯ ಚೌಕ, 

ಥಿಯೇಟರ್, ಆವಾರ - ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಸಮಸ್ತರು ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡವರು ನೆರೆಯುವ ಠಾವುಗಳೆಲ್ಲ ಈ 

ಯುದ್ಧ ವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ - ಪ್ರಚಾರಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಈಗಲೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಭಾರತದ ಬಾಗಿಲಿಗೇ ನೇರವಾಗಿ ಯುದವು ಬಂದದ್ದು ಪಾ ಸಲವೇ. ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಯುದ್ದ 

ಬಹುದೂರದ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಯುಧವಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಶರು 

ಭಾರತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೇರಿದ್ದರು. ಆಗ 

ಯುದ್ಧ ವಿರೋಧ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ದಂಡುಗಳ ಟೀಕೆ, ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರಂಭದ ಸೋಲು ಬೀಳುಗಳ 

ಮೂದಲಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ದೇಶಭಕ್ತಿಯ ಅಶಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನದ ರೊಚ್ಚಿನ ಸೇವೆ 

ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. 

ಯಾರ ಹತ್ತುಗೇಡು? 

ಅಂದಿನ ಮೈಯುಂಡ ಚಟ ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ 

ಜಾಣರು, ಗ್ರಾಮ ಮತದ ಗಂಗೋತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಜವಾನರ ಹೋತಾಟದೊಂದಿಗೆ 

ಸಮರಸರಾದಂತಿಲ್ಲ. "ಇವರು? ಪೆಟ್ಟು ತಿಂದರು. " ಇವರು” ಇನ್ನು ಸೋತು ಹಿಂಜರಿಯುವುದೇ 

-.ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೀಯಾಳಿಸುವಾಗ ಈ ಭಾರತದ ಸೇನೆ “ನಮ್ಮ'ದು, ಅದರ ಪತ್ತುಗೇಡು ನಮ್ಮ 
ಪತ್ತುಗೇಡು - ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಈ ವಾರ್ತಾ - ವಿಮರ್ಶಕ ವಿದೂಷಕರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇದ್ದಂತೆ 

ಇಲ್ಲ!. 

ಈ ಮನೋವೃತ್ತಿಯು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಘಾತಕವಾದದ್ದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ 

ಕುರಿತು, ನೆಹರೂ ನೀತಿಯ ಕುರಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಜ2ನಾತೆತ ಅಗತ್ಯ ಮಹತ್ವಗಳ ಕುರಿತು, 
ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾದ ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಸನ್ನಾಹದ ಕುರಿತು ನಮ 

ಇ ಹ ಆ 
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ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ, ಎದೆಯೊಳಗಿಂದಲು ಪುಟಿದೇಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ಸಂವೇದನೆ, ಶತ್ರುವಿನ 
ಬಗೆಗೆ ಸಂತಾಪ, ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಆವೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯುದ್ಧ 

ನು ಚ 

ಕಾರ್ಯ ರಕ್ಷಣಾಕಾರ್ಯದ ಬಗೆಗೆ ಶಕ್ತಿಮೀರಿದ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಸಹಕಾರ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮ 
ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತವಾಗಿ ಅನಂತವಾಗಿ ಹರಿದಾಡಬೇಕು 
ಉರಿದಾಡಬೇಕು. 

ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಾಲದು 

ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದಷ್ಟೇ ಸಮರ್ಥವಾದ ಸಾಧನ ಸಹಾಯ ನೀಡಬೇಕಾದದ್ದು 
ಸರಕಾರದ “ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ತಾ'' ಶಾಖೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸರಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ 
ಕಾರ್ಯದ ಪ್ರಶಂಸೆಯ, ಪ್ರಕಾಶನದ, ಪ್ರಸಾರದ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಈ ರಂಗವು ದೇಶದ 
ರಕ್ಷಣಾರಂಗದ ಒಂದು ಜೀವಾಳದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಶಾಖೆಯು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಖಾತೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗದ ಸುದ್ದಿಯೆಂದರೆ 

ಅನೇಕಾನೇಕ ಮಂತ್ರಿಗಳ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಮುಖರ, ಸಂಚಾರಗಳ, ಸತ್ಕಾರಗಳ, ಸಮಾರಂಭಗಳ, 

ಉದ್ಭಾಟನೆ, ಅನಾವರಣ, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ, ಪ್ರದರ್ಶನವೇ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಂಗಗಳ ವರ್ಣನೆ. 

ಆಗಿನ ಆ ಮಹಾಶಯರ ಭಾಷಣಗಳ ವರದಿ. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳ 

ವಿವರಗಳು. ಸರಕಾರದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲವಾದ ಒಂದು ಅಂಗವಾದ ಜನಜಾಗ್ರತಿಯ ಪ್ರಭಾವಿಯಾದ, 

ರಂಗವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ - ಸುದ್ಧಿ ಖಾತೆಯ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಬೇಕೆ? 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಾಗೃತಿಗೆ, ಪ್ರಗತಿಗೆ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ, 

ಸುಸಂಘಟಿತವಾದ, ಸದಾಕಾಲವೂ ಜಾಗರೂಕವಾದ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನೂ 

ನಿಲುಕುವ ಕುಲುಕುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಉತ್ಥಾಪನೆ ಉತ್ತೇಜನೆ ಕೊಡುವ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಿ ವಾರ್ತಾ - ವಿಭಾಗದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು 

ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. . 

ಚಲನಚಿತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿ 

ಇಂದಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯಂತೂ ಈ ಖಾತೆಯ ಮಹತ್ವ ಹೇಳತೀರದು. ಸಾವಿರ 

ಪತ್ರಿಕೆ - ಭಾಷಣಗಳಿಂದ ಆಗದ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದು ವಾರ್ತಾ ಚಿತ್ರಪಟದಿಂದ ಆಗಬಲ್ಲದು. 

ಕಿವಿಗಿಂತ ಕಣ್ಣು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಬಲವಾದ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ. ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡದ್ದನ್ನು ನಂಬದಿರುವುದು 

ಯಾರು? ಆದರೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಖಾತೆಯ ಸಂಚಾರೀ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಾಹನದ 

ಚಲನವಲನ ಎಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ? 

ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತೆಂದರೆ ಇಂದು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಖಾತೆ ಕೆಲಸವು ಕುಂಟುತ್ತ 

ಸಾಗಿದರೆ ಅದರ ಹೊಣೆ ಈ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೆಲಸಗೇಡಿತನದ ಮೇಲೆ 
ಲ 
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ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೇವಲ ಈ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಡೆಯಿಸುವ ಸರಕಾರದ ಧೋರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇದೆ. 

ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯದ 

ಕಂಕಣಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ ಭಾರತೀಯ ಜನತೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಯುದ್ಧ ರಂಗಕ್ಕೇ ಹೆಜ್ಜೆ 

ಇಟ್ಟಂತೆ ಇತ್ತು. ದೈನ್ಯ, ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನಾಗರಿಕತೆಯ ಚತುರ್ವಿಧ ಶತ್ರುಗಳ 

ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಹೂಡಿ ೧೦ "ವರ್ಷಗಳು ಸಂದವು. ಈ ಯುದ್ಧದ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಈಗ 

ಗಡಿರಕ್ಷಣೆಯ ಹೊಸ ರಂಗವು ಒಮ್ಮೆಲೆ ತೆರೆದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಸರಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ 

ಶಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಅಪರಿಹಾರ್ಯವಾದ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಕೊಡುವ ಈ ಶಾಖೆ 

ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಇದ್ದಂತೆ. ನಾಲಿಗೆ ಇದ್ದಂತೆ! ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದರೂ ಅದರ ನೋವು 

ಕಾವು ನರಳು - ನಲಿವು ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು ನಾಲಿಗೆಯಿಂದಲೇ. ಆದರೆ ಈ ನಾಲಿಗೆಯ ಶಕ್ತಿ, 

ರುಚಿ, ಅಸ್ಪಲಿತ ವಾಗ್ಮಿತೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆ ಶರೀರದ ಒಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ್ದೇ. 

ಮಲತಾಯಿ ಧೋರಣವೇಕೆ? 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರಕಾರಗಳು ಈ ಅತ್ಯುಪಯುಕ್ತವಾದ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾದ ಖಾತೆಯ ಕುರಿತೇ 

ಮಲತಾಯಿಯ ಮನೋವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ 

ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುತ್ತೇನೆ. 

ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ೪ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಖಾತೆಯ 

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಳೆಯ ಮುಂಬಯಿ ರಾಜ್ಯದಿಂದಲೇ ಪಡೆದು ಬಂದು ಮೈಸೂರನ್ನು ಸೇರಿದವು. 

ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಶಾಖೆಯ ಏರ್ಪಾಡಿಗೂ, ಈ 

ನಾಲ್ಕು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಏರ್ಪಾಟಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ! ಈಗ ಕೊಡಗು ಮುಂತಾದ ಉಳಿದ 

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ - ಸರಂಜಾಮದೊಂದಿಗೆ ಆಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ೩ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗಿನ 

ಲೋಪಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ದೋಷಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ! 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆತ ತಿರುಗಿ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ತನಕ 

ಕಚೇರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೀಗವೇ ಸರಿ! ಬಸವನ ಹುಳದ ಬಿಡಾರ ಅದರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ! 

ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ - ಪ್ರಸಾರಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಕಾರಕೂನನನ್ನೂ 

ಪೂರೈಸಿಲ್ಲ. ಎಂಥ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದರೂ, ಅವನ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ 

ಓಡಾಡಲೇ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯದ ಸುದ್ದಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು 

ಯಾರು? ಅದನ್ನು ಪ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು ಯಾರು? 

ಸುದ್ದಿ ಸಂಗ್ರಹದ ತೊಡಕು 

` ಇನ್ನೊಂದು ತೊಡಕು ಈ ಸುದ್ದಿ ಪೂರೈಕೆಯದು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಾನೇ 
ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಚೀಪಿಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಸರಕಾರದ 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ಅಿ೬ಿ್ರ 

ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಆ ಸುದಿಗಳ ಪವಾಹ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪಸಿದಿ 
ಬ್ಟು ರ್ಕ ರ್ಮ ಕಾಲಿ ಕ ೦ ಎಟ! | ಸ್ಸ್ ನ ಷಾ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾಧಿಸಿದ ಶಾಪವೆಂದರೆ, 
ಅಂಥ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿಗಳ ಅಭಾವ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಬಹುದು. 

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂಕೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂರುರ್ವೇಟರ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಅಡವಿಪಾಲಾದ ಪಡಭೂಮಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವ ಕುರಿತು ಆಶ್ವಾಸನೆಯನ್ನು ಈಯುತ್ತ 
ಅಂಥ ಭೂಮಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆಯೆಂದು ಸಾರಿದರು. ಆಗ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ 

ಅಂಕಿಯನ್ನೂ ಅದರ ಸಲುವಳಿಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿದರು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ 
ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯಖಾತೆಯ ಆ ವರಿಷ್ಠರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಖಾತೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಲೇ 

ಇಲ್ಲ! | 
೧೨ 

ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಡೆಪ್ಕುಟಿ ಕಮೀಶನರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಉಳಿತಾಯದ ಬಗೆಗೆ ಸಭೆ 
ಸೇರಿತ್ತು. ಆಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆಯೆಂಬ 

ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 
ಒಪ್ಪಿಸದೇ ಹೋದರು. 

ತಾಳಮೇಳವಎಲ್ಲ 

ಇದು ಹೀಗೆ ಆಗುವುದೇಕೆ? ಹೀಗೆ ಆಗಲೇಬೇಕೆ? ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಕಾಸಾಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು 

ಕಾರ್ಯಪ್ರಗತಿಯ ಎಲ್ಲ ವಿವರಗಳೂ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವರಿಷ್ಠರಿಂದ, ಸಮಾಜವಿಕಾಸ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ವಿಸ್ತರಣೆಗಳ ವರಿಷ್ಠರಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಬರಲೇಬೇಕು. 

ಅಂದರೇನೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಉನ್ನತಿ - ಪ್ರಗತಿಗಳ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಚಿತ್ರವು ಒಡಮೂಡಿ 

ಜನಿತೆಯ ಕಣ್ಣುತುಂಬುವಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಖಾತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಪ್ರಸಾರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಕುರುಡ ಕತ್ತ ಹೊಸೆದಂತೆ! 

ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತೊಡಕು, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧತಿಯ ದ್ರಾವಿಡ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾರ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಪ್ರಕಟಹೊಂದಿ ತಿರುಗಿ 

ಬರಬೇಕು. ಈ ಲಂಬಾಯಮಾನವೇಕೆ? ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಾಗಿದ 

ವಿಕಾಸಾಭಿವೃಧಿಯ ವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಈ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಪದ್ಧತಿಯೇಕೆ? ಇದರಿಂದ 

ಕಾಲಹರಣ, ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣ, ಅಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಹಣದ ದುಡಿಮೆಯ 

ಅಪವ್ಯಯ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೇ ನಡೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 

ತಕ್ಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸಲಕರಣೆಗಳ ಏರ್ಪಾಟನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ಮಾಡಬೇಕು. 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆ - ಸಿದ್ಧಿಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ 

ವಿಕಾಸಾಭಿವೃಧಿಯ ವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಾಶಸ್ತದ ಪ್ರಾಣಾಲಿಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ. ಒಪ್ಪವಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇರತಕ್ಕದ್ದು. 

ಆದರೆ ಈಗ ನಡೆಯುವದೇನು? ಸಾನಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ಆವೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ಪರ್ಷಕ್ಕೆ, ಆಕರ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ 



೧೬ರ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ದಿಣಿ ಸಮಗ, ಸಾಹಿತ್ಥ್ಮ ಸಂಪುಟ-೯ 
ಕಾಚ ಧು ಯಾ ಶ್ಯ ಪ್ರ ಲ 

ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾರ್ತೆಗಳ ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳ ಸುರಿವಳೆ ಸುದ್ದಿಖಾತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ 

- ಕೇವಲ ಮೇಲಿನಿಂದ ಆಯಾತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ! - ನಡೆದರೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಬೆಳೆದು 

ಬಂದೀತು? ಆ ವಾರ್ತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ತಿ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ! 

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಹಾರ ಉದ್ದಿಮೆ. ಶಿಕ್ಷಣ, ನೀರಾವರಿ, ಸಾರಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ, 

ಸಾಂಸತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರಸಾರಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ದೊರೆಯಬೇಕಾದರೆ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಸಂಪಾದಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪತ್ರಿಕೆ ಹೊರಡುವಂತೆ 

ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ಗಮನವಿತ್ತವರು ಯಾರು? 

ಪಂಚಾಯತ, ಸಹಕಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ - ಇವು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃ ದ್ದಿಯ 

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು. ಆಹಾರ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಂತೂ ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯೂಹದ 

ಅಸ್ತಿವಾರ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ, ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಯಾವ ಅಡೆ 

ತಡೆ, ತಪ್ಪು ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ - ಎಂಬುದರ ನಕ್ಷೆ, ಸಾಕ್ಷಿಚಿತ್ರ ಜನತೆಯ ಕಣ್ಣೆದುರು ಕಟ್ಟಿ 

ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸರಕಾರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಖಾತೆಯದು. ಕೇವಲ ಸರಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ತುತ್ತೂರಿ ಬಾರಿಸುವದಲ್ಲ! ಆದರೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೂ, ಜೀವಾಳದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ 

ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಖಾತೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸರಕಾರ ಲಕ್ಷ ಪೂರೈಸುವುದಾದರೂ 
ಎಂದು? 

"ಜನಸೇವಕ' ಡಿಸೆಂಬರ್ ೧೨, ೧೯೬೨ 

ಫಿ 
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ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ಮತ್ತು ವಾಚನಗಳ ಇತಿಮಿತಿ 

ಕಳೆದ ೧೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ ವ್ಯವಸಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು 
ಚಿಕ್ಕ ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆ(ಹಂಚಾಣಿಕೆ) ಗಳ ಸ್ಪರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಂಡು ಬಂದ 
ನಿಷ್ಕರ್ಷಗಳನ್ನು “ಯುನೆಸ್ಕೋ” ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫ್ರಾನ್ಸ್ದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 
ಸಹಕಾರದಿಂದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹೊತ್ತಿಗೆಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಬೋರ್ಡೋ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ 
ಸಾಹಿತ್ಯದ ತೌಲನಿಕ ವ್ಯಾಸಂಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೂ ಸ್ವತಃ ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕರೂ ಆದ ಎಂ. ರಾಬರ್ಟ್ 

ಎಸ್ಕಾರ್ಪಿಟ್ ಎಂಬವರು ಈ ಪುಸ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಅದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ 
ಅದರ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಬರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಆಂಗ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈಗ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಅದರ ಸಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಓದುಗರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಪಂಚದ 

ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶನದ ಇತಿಮಿತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಾಂಬರಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳಲು ಇದರಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗುವದು. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಯುವುದು, ಓದುವುದರ ಸಲುವಾಗಿ, 

ಓದುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬೇಕು ಸಾಕ್ಷರತೆ, ಅನಂತರ ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳ 

ಪ್ರಸಾರ ಪರಿಸರಣಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅಡ್ಡಿ - ಆತಂಕಗಳು ಎರಡು; ನಿರಕ್ಷರತೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ 

ಬಾಹುಲ್ಯ. ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರಕ್ಷರತೆ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಆತಂಕ. ಹಲವು 

ಭಾಷೆಗಳುಳ್ಳ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾಶನ ಪ್ರಸಾರಗಳಿಗೆ ಈ 
ವಿಭೇದ ವಿವಿಧತೆಯು ಇನೂ ದೊಡ್ಡ ಆತಂಕ. ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದರಿಂದು ಒಂದು ಬೇರೆಯಾಗಿ 

ಆಲೋಚಿಸುವುದು ಹುಚ್ಚು ಮಾತು. 

ಆಡುಭಾಷೆಯ ಲೆಕ್ಕ 

ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಡುವ ಜನ ಬಹಳವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಪ್ರಾಶಸ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಾಶಸ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 

ಓದಬಲ್ಲವರು ಬಹಳ ಜನ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೂ ಕ್ರಮಪ್ರಾಪ್ತ. 

ಮಾನವಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ೪ರಲ್ಲಿ ೩ ಪಾಲು ಜನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ೧೨ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ. 

ಪ್ರಪಂಚದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಡುವವರು ನೂರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ? ಚೀನಿ 

ಭಾಷೆ ೨೫, ಇಂಗ್ಲೀಷು ೧೧, ರಶಿಯನ್ ೮.೩೦, ಹಿಂದೀ ೬.೨೫, ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ೬.೨೫, 

ಜರ್ಮನ್ ೩.೭೫, ಜಪಾನೀ ೩.೭೫, ಬಂಗಾಲಿ ೩.೦೦, ಅರಬೀ ೨.೭೦, ಫ್ರೆಂಚ್ ೨.೭೦, 

ಪೋರ್ತುಗೀಜು ೨.೫೦, ಇಟಾಲಿಯನ್ ೨.೧೦ 

ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಚಕರ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಓದಬಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ೧,೨೦೦ 

ದಶಲಕ್ಷವೆಂದು ತಜ್ಞರ ಅಂದಾಜು. ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ""ನೂರುವರಿ”ಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವಾಚಕ 



ಗೌರೀಶ %ಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೨೬೯ 

ವರ್ಗದ ಲೆಕ್ಕದ ಸರಾಸರಿ ನೋಡಿದರೆ, ಈ ೧೨ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ೮ ಭಾಷೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚ ೩ರಲ್ಲಿ 

೨ ಪಾಲು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ವಾಚಕ ವರ್ಗದ 

ನೂರುವರಿಯಂತೆ ಆ ಭಾಷೆಗಳು : ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ೧೮.೧೦, ಚೀನಿ ೧೬.೯, ರಶಿಯನ್ ೧೫.೯, 

ಸ್ಪಾನಿಶ್ ೬.೨, ಜರ್ಮನ್ ೫.೦೦, ಜಪಾನೀ ೫.೦೦, ಫ್ರೆಂಚ್ ೩.೮ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ 

೨.೪. 

ವಾಚಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಪ್ರಪಂಚದ ವಾಚಕ ವರ್ಗದ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನೂರಕ್ಕೆ ೪೦ರಷ್ಟು! ಅಂದರೆ 

ಉಳಿದ ೬೦ ಜನ ಅಪ್ರಬುದ್ಧರಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರಾಯಪ್ರಬುದ್ಧರೇ. 

ಆದರೂ ಓದಬಲ್ಲವರೆಲ್ಲರೂ ಓದಬಯಸುವವರಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಒಲವಿನ ಓದು ಯಾವದೆಂದು 

ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಓದುವ ಒಲವು ಒಂದು ಬೇಕು ತಾನೇ? 

ಈ ಓದಬಲ್ಲ ವಾಚಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುವದೊಂದು 

ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾದ, ಚೀನೀ, 

ರಶಿಯನ್, ಜರ್ಮನ್, ಜಪಾನೀ ಮತ್ತು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳು ಜಗತ್ತಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 

ಸೀಮಗಳಿಗೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದಂಥವು. ಉಳಿದ ಕೆಲವು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಸ್ಪಾನಿಶ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ತಮ್ಮ 

ದೇಶಗಳ ಹೊರಗೆ ಇತರಮೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬಿರುವವು. ಇಂಥವು ಜಾಗತಿಕ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ 

ಒದಗಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಂತೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವದವಲ್ಲ. ಭಾಷೆಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೌಢಿಮೆಗೂ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಮಹತ್ವಕ್ಕೂ ಅಭ್ಯಂತರವಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಸ ಸತ್ವ 

ಸಿದ್ಧ ಆದರೆ ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಫಲ. ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಪೋರ್ತುಗೀಜ, ಡಚ್ ಮತ್ತು ಅರಬೀ ಭಾಷೆಗಳೂ ಬಂದವು. 

ಎಲ್ಲಿ ಯಾತರ ಪ್ರಭುತ್ವ! 

ಈ ವಾಚಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಖಂಡದಿಂದ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ೪ 

ಭಾಷೆಗಳ ಪ್ರಭುತ್ವವಿದೆ. ನಾಲ್ಕೂ ಕೂಡಿ ೨೦೦ ದಶಲಕ್ಷ ಜನ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜನ ಆ 

ಖಂಡದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು. ಈ ಬಳಿಕೆಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಆವ್ದಾನವನ್ನು 

ಇದುರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಹೊರತಾದ ಭಾಷೆಗಳು ಮೂಲ ನಿವಾಸಿಗಳ 

ಬಾಯ್ನುಡಿಗಳು; ಲಿಪಿಬದ್ಧ ತಾಯ್ನುಡಿಗಳಲ್ಲ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆವ್ಹಾನದ ಬಲಾಬಲ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಇಂಗ್ಲೀಷಿಗೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಿದ್ದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಭಾಷೆಗೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವು 
ಇಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಪರಮಾವಧಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ - ವಾಚಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ. 
ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯೂ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಈ ೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದ 



ಹೆಂ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಭಾಷೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪು ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಪಂಚದ ಬಳಿಕೆಯು 
ಇಂದಿಗಿಂತ ೫ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. 

ಆಸ ಶ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂರಿಲಂಡಗಳ ಕತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಮೇರಿಕದಂತೆ. ಅಲ್ಲಿ 
ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಬಳಿಕೆ ಬಲುಮುಗೆ ಬೇರೆ ಆವ್ಚಾನ ಇದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ 

ಹಿಂದುಳಿದ ಆಫ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 

ಆಫ್ರಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣ. ಅಲ್ಲಿ ವಸಾಹತುಗಾರಿಕೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳು 
ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗೆಗೆ ಜಂಬಕೊಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ಆದರೆ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಚಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಆಫ್ರಿಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಜನರ ನೂರಕ್ಕೆ ೪೦ರಷ್ಟು! ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದ. ಆಫ್ರಿಕೆಯ 
ಬಿಳಿಯರೂ ಬಂದರು. 

_ ಕೆಲ ಸಲ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯೇ ಆಫ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

ನಾಳಿನ ವಾಚಕರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ - ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಷೆಯೆಂದಾಗಲಿ, 

ಎರಡನೆಯ ಭಾಷೆಯೆಂದಾಗಲಿ ಕಲಿಯುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ೫ ಅಥವಾ ೬ ದಶಲಕ್ಷ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 

ಭಾಷೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ವಾಚಕರು ೧೦ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ 

ಗುಂಪುಗಟ್ಟಿ ನೆಲೆಸಿದವರು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕೆಯವರಲ್ಲ. ಆಫ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅರಬೀ ಭಾಷೆಯ 

ಓದುಗರು ಸುಮಾರು ೭ ದಶಲಕ್ಷ. ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಇಸ್ಲಾಮದ ಆಧಾರವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅದರ 

ಸೀಮೆ ಉತ್ತರ ಆಫ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂದರೆ ಸದ್ಯ ಆಫ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಪ್ರಾಶಸ್ತ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದದ್ದು ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಗೆ ಮಾತ್ರ. ಆಫ್ರಿಕೆಯ ದೇಶೀಯ 

ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದರೂ, ಪ್ರಕಾಶನ ಮತ್ತು ವಾಚನಗಳ ಪ್ರಗತಿಯು 

ಆಫ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಓದು ಬರೆಯಬಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡು 

ಉಳಿಯುವುದು. 

ಇನ್ನುಳಿದವು ಏಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಎರಡು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಮೂಹಗಳು. 

ಪ್ರಪಂಚ ಪ್ರತಿ ೮ ವಾಚಕರಲ್ಲಿ ೩ ಏಶಿಯಾದವರೂ, ೩ ಜ್ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಸಮವೆಂದು ಕಂಡರೂ ಅದೊಂದು ಅಭಾವ. ಏಕೆಂದರೆ ಯುರೇಶಿಯಾದಲ್ಲಿ 

ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಿಗೆ ೩ ಪಟ್ಟು ಏಶಿಯನ್ನರಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿಯೇ 

ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಿತಿಯ ೩ ರಲ್ಲಿ ೨ ಪಾಲು ಕಷ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ! ಏಶಿಯಾದ 

ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥ ನಿರ್ಮಿತಿ ಆ ಮಾನದಲ್ಲಿ ೪ರಲ್ಲಿ ೧ ಪಾಲು. 

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಭಾಷಾ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಗಂಭೀರ ತೊಡಕಾಗುವ ಸಂಗತಿ ಈ ಜನಗಳ 

ಆಡಳಿತದ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯದ ವಿಭಜನೆಗಳು. ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವು 

ಉಂಟಾದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ವಾಚಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ದೊರೆಯಬಲ್ಲದೆಂಬ 

ನೇಮವಿಲ್ಲ! ಅಂಥ ಪಸ್ತ ಸ್ಕಕದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೊಂದು ವಿಚಾರ ಪ್ರಣಾಲಿಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಶವೋ ಸ್ಪರ್ಶವೋ 



ಕ್ 

ಇಸಾ ! () ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಇದ್ದರೆ ಮುಗಿದೇ ಹೋಯಿತು. ಅದು ಅದೇ. ಭಾಷಾ ಭಾಷಿಕರ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 

ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಹೊಂದುವ ಶಕ್ಕತೆಯೇ ಕಡಿಮೆ! ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ದಿಗ್ಬಂಧ ಮತ್ತು 

ಸರಕಾರಿ ಪರಿಶೀಲಕ ಪರೀಕ್ಷೆ. (ಸೆಪ್ರರ್ಶಿಪ್) 

ಕಾಯಿದೆಯಂತೆ ಯುದ್ಧ ಕಾಲ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಸಮಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಸರಕಾರಿ 

ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯರಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು 
ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವ ದಾರಿಗಳೂ ಅನೇಕವಾಗಿವೆ 

"ಜನಸೇವಕ', ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೨೯, ೧೯೬೫ 

೨9 



1) [2 1) ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಸರಕಾರೀ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಶಾಸನಸಭಾ ಸದಸ್ಯ 
ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಯ ಪ್ರಭುತ್ವ ಶಾಸನಸಭೆಯ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಶಾಸನಾಂಗವು ಶಾಸನಸಭೆಗೆ ಅಧೀನ. ಅಂದರೆ ಸರಕಾರ ಸಚಿವಸಂಪುಟ ಕೇವಲ ಶಾಸನಸಭೆಗೆ 
ವಿಧೇಯ, ಹೊಣೆಗಾರ. ಸಭೆಯ ನಂಬಿಗೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಬದುಕುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕಲು 
ಹಟ ತೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಹೋಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಹೆಡೆ ಎತ್ತೀತು. 

ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ? 

ಆದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವರೂಪ ಕೇವಲ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ. ಸರಕಾರವು 
ಶಾಸನ ಸಭೆಗೆ ಸಾಂಘಿಕವಾಗಿ ವಿಧೇಯ, ಹೊಣೆಗಾರ ಎಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬಿಡಿ 
ಎಂ. ಎಲ್. ಎ ಅಥವಾ ಎಂ.ಪಿ ಸರಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯದ ಹಿರಿಕಿರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ 

ಅಥವಾ ತನ್ನ ಮತದಾರ ಸಂಘದಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಇಲ್ಲವೆ ತಾಲೂಕ ಮಟ್ಟದ ಆಡಳಿತಗಾರರ 

ಮೇಲೆ ದರ್ಪ, ವರ್ಚಸ್ಸು ಒತ್ತಡ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರಬಲ್ಲನೇ? 

ನಿಜವಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದೊಂದೇ ಉತ್ತರ. ವ್ಯಕ್ತಿಶಃ 

ಯಾವ ಶಾಸನ ಸಭಾಸದಸ್ಯನೂ ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗೂ ವರಿಷ್ಠ ಪ್ರಭುವೇ 

ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅವನು ಇತರ ನಾಗರಿಕನಂತೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ವಿಧೇಯನಾಗಿರಬೇಕು. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಂದು ನಾವು ಕಾಣುವದೇನು? 

ತಲೆಯೇರುವ ತಲೆತಿರುಕರು 

ಸರಕಾರೀ ಪಕ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪುಗಳ ಗುನಗರು.: ಸ್ಥಾನಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ 

ಭದ್ರಪಟ್ಟವನ್ನೇರಿ ಕುಳಿತವರು ನೇರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೀಪನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, 

ಹೆಗಲನ್ನೋ ತಲೆಯನ್ನೋ ಏರಿ ಕೂಡ್ರಲು ಹವಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ 

ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಳ್ಳದೆಯ ಅಥವಾ ಮೈಗಳ್ಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು “ಏನು ಹೇಳೋದು 

ಸರ್, ಇವು ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯ ದಿನಗಳು. ಯಾರೂನೂ ನೇರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ, ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ 

ಕೈಜಾಚಬಹುದು. ಅಂದಾಗ ನಾವು ಜಾಗ್ರತೆ ಇದ್ದಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆ!” ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. 

ಶಾಸನ ಸಭಾಸದ್ಯಸರ ಸಂಪರ್ಕ ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದರ ಒಂದು ನಿಯಮಾವಳಿಯ ಕರಡು 

ರಾಜ್ಯಗಳ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಪರಿಪತ್ರದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ ಅಸಂದಿಗ್ಹ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೂ 

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತರಲಾಗಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. (ಆದರೆ ಅವು 

ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆಯೇ? ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಯಿದೆಯ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನರು ಎಂದಿದೆ ನ್ಯಾಯದ 

ತತ್ನ. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ? ಎಲ್ಲರೂ ಸಮನಾಗಿ ಕಂಡರೇನೇ" ಸರಿ!) 
ದ 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೨೭೩ 

ಆದರೆ ಆಚರಣೆಯ ರಂಗವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಪರ್ಯಾಲೋಚಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ 
ದ್ರ ಜಾಲಿ ಎ ರು ಕ್ಮ ದಾ ದಾಗ್ ಎ ಸಾ! 

ವಿಭಾಗದಿಂದ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಒಮ್ಮು ವಿವರವಾಗಿ ವಿಶದಪಡಿಸುವ 

ಅಗತ್ಯ ಕಂಡುಬಂದಿದೆಯೆಂದು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ 

ಕೆಲ ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳು 

ಈ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳು ಕರಡು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೂ ಕೆಲವು ವಿಧಿನಿಷೇಧಗಳನ್ನು 

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಕಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ಯಾವುದೇ ಸರಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಸೇವಕನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮೂಲ 

ತತ್ವಗಳು ಎರಡು (೧) : ಈ ಶಾಸನಸಭಾಸದಸ್ಯರಿಗೆ (ಇತರ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರ ನಾಗರೀಕ 

ಸಭ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ) ವಿನಯ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು 

ತೋರಿಸಬೇಕು. (೨) ಈ ಮಂದಿ ಹೇಳತಕ್ಕದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಗಮನವಿತ್ತು 

ಕಿವಿಗೊಡಬೇಕು. ಈ ಎರಡನೆಯ ತತ್ವದಿಂದ ಅರ್ಥ ಕಾಳಗ ಗೆದ್ದಂತೆ! ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು 

ಆಸೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕೊಟ್ಟಂತೆ, ನಿಜವಾದ 

ಗೌರವ ಕಾಣಿಸಿದಂತೆ! 

ಸಂತಾನಂ ಸಮಿತಿ ಸೂಚನೆ 

ಆದರೆ ಕೊನೆಗೂ ಸರಕಾರದ ಕರ್ಮಚಾರಿಯು ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ತನ್ನ ಉತ್ತಮ ವಿವೇಕದ 

ನಿರ್ಣಯದಂತೆಯೇ. ಆದರೆ ಸಂತಾನಂ ಸಮಿತಿಯು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುವಂತೆ ಅನೇಕ ಸಲ ಈ 

ನಿರ್ಣಯ ವಿವೇಕದ್ದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒತ್ತಾಯ ಒತ್ತಾಸೆಗೆ ಒಲಿದಾಗ ಆತ ತನ್ನ ಈ 

ಸ್ವಯಂವಿವೇಕವೆಂಬುದರ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಕಾಣಿಸಲು 

ಕೊಂಚ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಸ್ವಚ್ಛಂದತೆಗೆ ಅಥವಾ ಕೈ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡುವವರ 

ಛಂದಾನುವರ್ತಿಯಾಗಲು ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಇಂಬು ಕೊಡುತ್ತದೆ! ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 

ಸಂತಾನಂ ಕೊಟ್ಟ ಸೂಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 71507000೩0/ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಕಾರೀ ಸೇವಕರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ 

ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದೊಂದು ಇದೆ! ಇರಲಿ. 

ಇನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಯು ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಯ ಅಥವಾ ಶಾಸನ ಸಭಾಸದಸ್ಯನ ಸೂಚನೆಯನ್ನೋ 

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನೋ ಪೂರೈಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಅಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದವರಿಗೆ ವಿಶದವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಮನಗಾಣಿಸಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ಆಶೆ, ಸಂದಿಗ್ಟ, 

ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಕೊಡಕೂಡದು. ತನ್ನಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಏಕೆ ಅಶಕ್ಕವೆಂಬುದನ್ನು 

ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. 

ಜನಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿ 

ಜತೆಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾಗೂ ಸಬ್ಡಿವಿಜನಲ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ 
ಕಾರ್ಯಾಭಾರವೆಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ದಿನಕ್ಕೆ ೨-೩ ತಾಸು ಇಂಥ ಭೆಟ್ಟಿಗಾರರ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೇ 



೨೭೪ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಮೀಸಲು ಇಡಬೇಕು. ಈ ಭೆಟ್ಟಿಗಾರರಲಲಿ ಶಾಸನಸಭಾಸದಸ್ಯರೂ ಬರುವರು. ಯಾವನೊಬ್ಬ 
ಭೆಟ್ಟಿಗಾರ ಮೊದಲೇ ವೇಳೆ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರೆ ಸರಿ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬಂದ 

ಭೆಟ್ಟಿಗಾರಿಗಿಂತ ಶಾಸನಸಭಾಸದರಿಗೇ ಮೊದಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ' ಅವರು 

ವೈಯಕ್ತಿಕಕ್ಕಿಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡಲು 

ಬರುವರೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೊದಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭೆಟ್ಟಿಗಾರನಿಗೆ ಸಮಯಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ 

ಅವನ ಮಾತುಕತೆ ಮುಗಿದೊಡನೆಯೇ ಆ ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಆಸನ 

ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗೆಗೂ ಈ ಪರಿಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಚ್ಚಳವಾದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಹುದ್ದೆಯ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆಯಬಾರದು. ಇಂಥ ಸಂಗತಿ ಅತಿ 

ಮಹತ್ವದ್ದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಮಂತ್ರಿಗೋ, ಉಪಮಂತ್ರಿಗೋ ಬರೆದು ಕೇಳಬಹುದು. 

ಅಧಿಕಾರಿಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ದುರಾಡಳಿತ, ವಶೀಲಿ, ವಂಚನೆ, ಲಂಚಗುಳಿತನ ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದರೆ 

ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ಅವನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಅಥವಾ ಅವರ "ಉಪ'ರ ಗಮನಕ್ಕೆ 

ತರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಶರಾ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ವಿಷಯಗಳ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು 

ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. 

ನಿರ್ಣಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ 

ಗುನೆಗಳ ತನಿಖೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಲೈಸನ್ಸು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪರಮಿಟ್ಟುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 

ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಶಾಸನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ವಿನಂತಿ 

ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. 

ಅನ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಹುದು. 

ಆದರೆ ಆ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಅದರ ನಿರ್ಣಯದ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಆಗ್ರಹ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಕೂಡದು. 

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ಯುಕ್ತಕಂಡಂತೆ ನಿರ್ಣಯ ನೀಡತಕ್ಕದ್ದು. 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಡ್ ತತ್ವಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದರೇನೇ ಸ್ವರಾಜ್ಯವು ಸುರಾಜ್ಯವಾಗಬಲ್ಲದು. 

ನಮ್ಮ ಆಳರಸರಿಗೊ ಆಡಳಿತದ ಹೊಸ ಅನುಭವ. ಹಲವರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅನುಭೋಗ! 

ಅಂಥಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟುಗಳ ಪಥ್ಯವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಸರಕಾರ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಜಾಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ನಿರಾಮಯವಾಗಿ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಲಾರವು. ಆದರೆ ಇದರ ಆರಂಭ ಯಾವ ತುದಿಯಿಂದ! 

ಜನಸೇವಕ, ಮೇ ೧೯, ೧೯೬೫ 
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ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟು? 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಂದಿನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ ೧೮ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೀ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು 

ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿಯು ಎಷ್ಟು? ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ರಚಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಣ ಆಯೋಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ 

ಶ್ರೀ ಜೆ.ಪಿ.ನಾಯಕರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 

೧೯೬೧ರ ಜನಗಣತಿಯ ಮೇಲಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಭಾಷಾ - ಭಾಷಿಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು 

ಸಿದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಉತ್ತರವು ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆಯಾಗಿ ರಾಜಮಾನ್ಯವಾದ ಈ ಉತ್ತರದ 

ಭಾಷೆಯು ಸಾಧಿಸಿದ “ಉತ್ತರನ ಪೌರುಷ' ದ ವಿವರಣೆಯು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇಂತಿದೆ: 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸ್ಥಿತಿ 

ಹಿಂದಿಯೇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವು ಏನೂ ಕ್ಷೇಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ದುದರಲ್ಲಿ 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದಿಯ ಶೇಕಡವಾರು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೀಯೇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಗಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅದೂ ಎಷ್ಟು? ನೂರಕ್ಕೆ ೮.೯೧ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ನೂರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯರಲ್ಲಿ 
೮-೯ರ ಒಳಹೊರಗೆ ಹಿಂದೀ ಬಲ್ಲ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. 

ಮ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣ? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿ, ಮತ್ತು ಮರಾಠೀ ಇವೆರಡೂ ಭಾಷೆಗಳ 

ಲಿಪಿ ದೇವನಾಗರಿಯೇ ಆಗಿರುವುದು. ಈ ಲಿಪಿ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯೇ ಭಾಷೆಯ ಬೋಧಕ್ಕೆ 

ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರಕಾರವು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕಾಗಿ 

ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿದ್ದಾಗಿದೆ. 

ಇತರೇ ರಾಜ್ಯಗಳ ನೋಟ 

ಅನಂತರ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೀ ಬಲ್ಲವರ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ 
ಶೇಕಡಾ ೬.೬೭, ಅಸಾಮದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ. ೬.೬೨, ನಂತರದ ಕ್ರಮಾಂಕವು ಗುಜರಾತದ್ದು. 
ಶೇಕಡಾ ೩.೪೮. ಇವೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳು ಆರ್ಯಜನ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತ ಭಾಷೆಗಳ ಕುಲಕ್ಕೆ 
ಸೇರಿದವು. ಇದೂ ಒಂದು ಅಂಶ ಹಿಂದಿಯ ಈ ಹೆಚ್ಚಳ (7?) ಶೇಕಡಾವಾರಿಗೇ (ನೂರರ 
ಸರಾಸರಿಗೆ) ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷಾ - ಭಗಿನಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೀಬೇನಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗೆ? ಅದು 
ಬೇನೆಯದೇ ಎನ್ನಬೇಕು :- 

ರಾಜ್ಯ ನೂರರ ಸರಾಸರಿ 

ಮೈಸೂರು ೧.೨೮ 
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ೧.೨೧ 
ಕೇರಳ 0.೨೧ 
ಮದರಾಸು 0.೨೦ 

ಆದರೆ ಓರಿಸಾದಲ್ಲಿ . ೧.೭೮ 
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ಆವಧದಿಂದ ಹೊರಟು ಸಸ ವತ್ತಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ದಿಗ್ವಿಜಯವು ಇಷ್ಟು. ಅಲ್ಲ 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾದೀತು. ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ೧೯೩೬ರ 
ಪ್ರಾಂತಿಕ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಅಂಶಾವತಾರದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆಯೆಂದು ಹಿಂದಿಯ 

ಪ್ರಸಾರ ವಿದಾ ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳಗಳಿದ್ದ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. 

ಇಂದು ಹಿಂದಿಯ ಅಗ್ರಪೂಜೆಯನ್ನು ಶಿಶುಪಾಲನಂತೆ ಸತ ುವ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 

ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರೇ ಅಂದು ಆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ಕಟ್ಟುವ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. 

ಸತ್ಕಾಗ್ರಹದ್ದೇ ಒಂದು ಅಂಗ 

ಆದರೆ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಚಾರದ ದೀಕ್ಷೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿ ರೂಪಿಸಿದ 

ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿತ್ತು. ಖಾದೀಧಾರಣ, ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ, 

ಮದ್ಯಪಾನ ನಿರೋಧ, ನೀರಾಪಾನ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತಾ ನಿವಾರಣೆ ಮುಂತಾದ ವ್ರತಗಳಂತೆ ಹಿಂದೀ 

ಪ್ರಚಾರವು ದೇಶಸೇವೆಯ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಬಲ ಆಯುಧವಾಗಿತ್ತು. ಅವರ 

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮದರಾಸಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಹಿಂದೀ ಪ್ರಚಾರಕ ಸಭೆಯು ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ 

ತಕ್ಕ ಸಾರ್ಥಕ ಕೆಲಸ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು. 

ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ, ತಪಸ್ಸು, ಚಳವಳಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅದೂ 

ಲೋಕಾಶ್ರಯ, ರಾಜಾಶ್ರಯ ಎರಡೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದರೂ ನಾವು 

ಸಾಧಿಸಿದ ಪ್ರಗತಿ ಎಷ್ಟು? 

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಿರಿಮೆ 

ಹಿಂದಿ ಉಪಭಾಷೆಯಾಗಿ ಬಲ್ಲವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ೯.೩೬ ದಶಲಕ್ಷ! ಅದೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ 

ಬಲ್ಲವರು ೧೧ ದಶಲಕ್ಷ! 

ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೪೩೯ದಶಲಕ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಯ ಹೊರತಾಗಿ 

ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷ ಷೆಯನ್ನು ಅರತಿರುವವರು ನೂರಕ್ಕೆ ೭ರಷ್ಟು! ಇಲ್ಲಿಯ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ 

ಅಂಶವೆಂದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ೩೦ ದಶಲಕ್ಷ ಜನ ದ್ವೈಭಾಷಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕವವರು. (ಎರಡು 

ಭಾಷೆಗಳನ್ನಾಡಬೇಕಾದವರು). 

ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ “ಸರಧರ್ಮೋ ಭಯಾವಹಃ'' ಎಂಬ ಭಗವಂತನ ಮಾತು 

ಪರಭಾಷೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುವದೂ, 

ಕಲಿಸುವುದೂ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟವೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಕೆಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಕ್ಷಿ. 

ಪರಿಶೀಲನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದು 

೧೯೬೧ರ ಜನಗಣತಿಯನ್ವಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳೂ, ಬಾಯ್ನುಡಿಗಳೂ ಒಟ್ಟು 



ಗಿ 
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೧೬೫೭೧. ಇವೆಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನುಡಿಗಳೆಂದು ನಾವು ೪೩೯ ದಶಲಕ್ಷ ಜನ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. 

ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮಾಣಭೂತ ಅಧಿಕೃತ ಸರ್ವೇ ಮಾಡಿದ್ದು 

ಶ್ರೀ 'ಗ್ರಿಯರ್ಸನ್. ಆದರೆ ಈ ಸಲದ ಜನಗಣತಿಯಲ್ಲಿ ೪,೭೬,೦೭೬ ಜನರು ತಮ್ಮ 

ಮಾತೃಭಾಷೆ ಷೆಯೆಂದು ನಮೂದಿಸಿದ ೪೦೦ ಭಾಷೆಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಗ್ರೀಯರ್ಸನ್ನರ 

ಭಾಷಾವರದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಬಗೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಚಜೋದ್ಯವಿದೆ. ೬೨, ೪೩೨ 

ಭಾಷಿಕರು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನುಡಿಯೆಂದು ನಮೂದಿಸಿ ದ ಒಟ್ಟೂ ೫೨೭ ಭಾಷೆಗಳು ಎಂಥವೆಂಬುವ 

ವರ್ಗೀಕರಣ ಸಾದ್ಯವೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ! 

ಈ ವಿಕಟವಿನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ದೆಸೆಗೆಟ್ಟ ರಾಜಕಾರಣದ ಜೂಜಿನಲ್ಲಿ 

ಭಾಷೆಯೂ ಒಂದು ಪಗಡೆ ಆಗಿದೆ! 

ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಆನೆಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಿಸಿದ ೧೪ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಆಡುವವರ 

ಸಂಖ್ಯೆ ೩೮೦ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು. ಒಟ್ಟು ಜನಗಣಮನ ದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ೮೭ರಷ್ಟು. 

ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಶೇಕಡವಾರು 
ಈ ಭಾಷೆಗಳ ಭಾಷಿಕ ಶೇಕಡಾವಾರು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟೂ ಜನತೆಯಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ 

ಹೀಗಿದೆ? 

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಿಕರು. ನೂರರ ಸರಾಸರಿ 

ಹಿಂದೀ ೩೦.೪ 

ತೆಲುಗು ೮.೬ ಕ 

ಬಂಗಾಲೀ ಜು 

ಮರಾಠೀ ೭.೬ 

ತಮಿಳು ೭.೦ 

ಉರ್ದು ೫.೩ 

ಗುಜರಾಥೀ ೪.೬ ತ 

ಕನ್ನಡ ೪.೦ 

ಮಲೆಯಾಳಿ ೩.೯ 

ಒರಿಯಾ ೩.೬ 

ಪಂಜಾಬೀ ಆ 

ಅಸ್ಸಾಮೀ ೧.೬ 

ಕಾಶ್ಮೀರೀ ೦.೪ 

ಇತರೇತರ ಭಾಷೆಗಳು ೧೨.೮ 
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ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನುಡಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯೊಂದು ಭಾಷೆ ಕಲಿತವರು ಅದನ್ನು ಕಲಿತದ್ದು 
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ - ಬೇರೆ ಭಾಷಿಕರ ನಡುವೆ ಆಯಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆ 

ಯಾರ ಕಲಿಕೆ ಹೇಗೆ? 

ಲೆಸಿದುದಕ್ಕಾಗಿ. 

ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಉಪಭಾಷೆಯೆಂದು ಬಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ೫೦.೪ರಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೀ ಭಾಷಿಕ 
ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಧರೆ ಅವರು ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಕಲಿತವರು. 
ಕೇಂದ್ರದ ಸರಕಾರೀ ಭಾಷೆಯೆಂದು ಕಲಿತವರು. ಉಳಿದ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯೇತರ 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯವರೇ. 

ಇದೇ ರೀತಿ ಬಂಗಾಲೀಭಾಷೆ ಬಲ್ಲವರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ೪೯.೬ರಷ್ಟು ಜನರು ಮಾತ್ರ-ಪಶ್ಚಿಮ 
ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿಯವರು ಉಳಿದ ಬಂಗಾಳೀ ಭಾಷಿಕರು ಅಸ್ಸಾಮ, ಬಿಹಾರ, ಓರಿಸಾಗಳಲ್ಲಿ 

` ನೆಲೆಸಿದವರು. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳೇ ಮೂಲ. ಕೆಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ 
ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶಗಳೂ ಬಂಗಾಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾವೇಶವಾಗಿದ್ದವು. 

ಹಿಂದಿನ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಡಾ!।ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರು ಪದವೀಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ 
ಬಂದಾಗ ಅವರು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತಗಳು ಒಳಪಟ್ಟ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗರಾಗಿದ್ದರು. 

ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂಗಾಲೀ ಭಾಷೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಅಸ್ಸಾಮೀ 

ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂಗಾಲಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಬಹಳವಿದೆ. 

ಡಾ! ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ 

ಡಾ!। ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರನ್ನು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷಾ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ನೆನೆಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಕೇವಲ ಆ ಮಹಾನುಭಾವರೇ ಕಾರಣರು. 

ಘಟನಾ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಮಾಡುವ ಬಗೆಗೆ ಮತಗಣನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 

ಹಿಂದಿಯ ಪರವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿಯೂ ಸರಿಸಮಾನ ಮತಗಳು ಬಿದ್ದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. 

ಆಗ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಡಾ॥ರಾಜೇಂದ್ರ ಬಾಬುಗಳೇ ತಮ್ಮ “ಾಸ್ಟಿಂಗ್'' ಮತವನ್ನು 

ಹಿಂದಿಯ ಪರವಾಗಿ ಒಗೆದರು. ಇದರಿಂದಲೇ ಹಿಂದಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಮತದ ಆಧಿಕ್ಕದಿಂದ 

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಾವೀ ತಲೆಮಾರುಗಳ ತಲೆಗೆ ಹೇರಲಾಯಿತು. ಈ ಭಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಾ!। ರಾಜೇಂದ್ರ 

ಬಾಬುಗಳಿಗೆ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟು ಹೋದ ಪ್ರಸಾದ. 

ಕಲ್ಲಿಗೇನು ಗೊತ್ತು ತನ್ನ ಮೊಗದ ಮೇಲೆ ಬಳಿದ ಬಣ್ಣದ ಗುಟ್ಟು? ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಇನ್ನು 

ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದ ಅಮಲುಬಜಾವಣಿ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಿದೆ. ಕಲ್ಲು ಸಂಪು 

ಹೂಡುವದಿಲ್ಲ. ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾಯುವದಿಲ್ಲ ಕಂಬಿ ತಂತಿ ಕಿತ್ತು ದಂಗೆ ದೊಂಬಿ ಎಬ್ಬಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರದ ಪಾಠವನ್ನು ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು ಪಳಗಿಸಿವೆ. ಈ 

ಕುರಿತು ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಗತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿ 
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ಡಾಟ! ಶಿವರಾಮಕಾರಂತರು ಹೊಸ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ೨ನೆಯ ಅಥವಾ 

ನೆಯ ಹಾದಿಗಲ್ಲಿನ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕಾದೀತು. ಯಾವುದೇ ಕಲ್ಲು ನಡೆಯುವಂತೆ ಇಲ್ಲ! 

( ಏಕೆಂದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಹೆದ್ದಾರಿಗುಂಟ ಪ್ರತಿ ೨ನೆಯ ಮತ್ತು ೪ನೆಯ 

ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಲ್ಲು ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಣಿಸುವುದು. ೧ನೆಯ ಮತ್ತು ೩ 

ನೆಯ ಕಲ್ಲು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ೫ನೆಯ ಕಲ್ಲು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರಿನ 

ಲಿಪಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲಿವೆ. 

ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಕಲ್ಲು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಲ್ಲು 

ಕೆಂಪು (ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳೂ ಬಂದವು ಬಣ್ಣ ತಳೆದು ನಿಲ್ಲಲಿವೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಶಸ್ತವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕಲ್ಲು 
ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಏಕೆ? 

ತ್ರಿಭಾಷಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಹೀಗೆ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವುದಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತದೆ 
. ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ೧ನೆಯ ಹಾಗೂ ೩ನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿಂದೀ, 

೨ನೆಯ ಮತ್ತು ಇನೆಯವನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ೫ನೆಯವನು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ 

ಭಾವನೆ ಮೂಡಬಹುದಲ್ಲ? (ಇವು ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಿ, ನಂಬರುಗಳೋ? ಪರೀಕ್ಷಾ 

ಫಲಿತಾಂಶಗಳೋ?) 

ಒಟ್ಟಾರೆ: ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವದು ಸತ್ಯವೋ ಅಲ್ಲವೋ, ಈ ಮೈಲುಕಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರೂ 

ಭಾಷೆಯ ಮಾತು ಕಲಿಸುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಸ್ತುತ್ಯ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರಿಗೆ ಮಂತ್ರಿ 

ಶ್ರೀ ರಾಜಬಹಾದೂರರಿಗೆ ತ್ರಿಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತ್ರಿವಾರ ಅಭಿನಂದನೆ. 

"ಜನಸೇವಕ' ಜುಲೈ ೨೮, ೧೯೬೫ 

ಡಿ 
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ಜಿಲ್ಲಾಧಿಪತೃದ ಜಾತಕ 
ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಂಡಿತನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಪತಿಗಳ - 

ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಇಂದಿನ ಡೆಪ್ಕುಟಿ ಕಮೀಶನರ್ ಎಂಬ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ 

ಕಾರ್ಯದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ವರದಿಯನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ 

ಅಭಿವೃ ದ್ದಿಗೆ ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿಯ ನಿಷ್ಕರ್ಷಗಳು ಸು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. 

ಸರ್ವೆಂಟ್ಸದ ವ್ಯಾಖ್ಶೆ 

ದೇಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ತಿದ್ದುವ ಬಗೆಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಯೋಗವೇ 

ನೇಮಕವಾಗಿದೆ. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಕ್ಟರರ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯ ಲೋಪದೋಷಗಳ ಬಗೆಗಿನ 

ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಾಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅನಭಿವೃದ್ಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ 

ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಯಾವದೇ ವಿಧಾಯಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಇಂದಿನ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ತಜ್ಞ, ತತ್ವನಿಷ್ಠ 

ಮತ್ತು ಸತ್ವಶಾಲಿಯಾದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗವೇ ಒಂದು ಅಖಂಡವಾದ ಅನವರತವಾದ ಧುರೀಣತ್ತವನ್ನು 

ಚಡಸಿಲ್ಲದ: ಬ್ರಿಟಿಶರು ಬಿಟ್ಟುಹೋದ ಉಕ್ಕಿನ ಚೌಕಟ್ಟು ಈ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗ. ಹಿಂದೆ ಬ್ರಿಟಿಶ್ 
ಆಳರಸರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಐ.ಸಿ.ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಇಂಡಿಯನ್ನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ; ಸಿವಿಲ್ ಆಗಿ 

ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತಿದಿಲ್ಲ. 
ಅದ್ 

ತಾನು "ಸರ್ವೆಂಟ್' ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲ್ 

ಸರ್ವೀಸು ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಆಳುಗಳ ಪಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ 

ಅವರ ಅಂದಿನ ಗುರಿ ಸಮಯ ಹರಣವೇ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಇವ ಬಜಾನ 

ಅರಿತವರಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವನ್ನೇ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ನ ಯ ಬೂದಿದ್ದರು. 

ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಕಾಂತರ್ಗತವಾದ ಶಾಂತಿ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾಯಿದೆಯ ಆಳಿಕೆಯ 

ಸಾರ್ವಭೌಮ ಗೌರವವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಾಯುಕೊಳ್ಳುವ ಸ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಧ್ಯೇಯವನ್ನು 

ಅವರು ಎಂದೂ ಮರೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಇಂದಿನ ಅಗತ್ಯ 

ಇಂಥ ದಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ದೃಢವಾದ ಕರ್ತವ್ಯನಿಷ್ಠೆ ಅಂದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇಂದು 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಭದ್ರಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆಡಳಿತ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು 

ಆಗತ್ಯ. ರಡು ಯೋಜನಾಬದವಾಗಿ ಪ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಭರದಿಂದ 

ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮನೋರಥಕ್ಕೆ ಪ್ರ ಆಡಳಿತಗಾಕಕೇ ಸಾರಥಿಗಳು. ಆದಷ್ಟು 

ನೇರವಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ತಲ್ಪಿಸುವ ಹೊಣೆ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಡ್ರಾಯ್ವ್ಹರನಲ್ಲಿ 

ಇರಬೇಕಾದ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣ. ಅವನ ಲೈಸೆ ನಿನಲ್ಲಿ ಆತ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗೆ ಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಪತಿಯು 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 
೨೮೧ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಕಾಸಾಭಿವೃದ್ಧಿ ದಿಗೆ ಆವಶ್ಯವಾದ ಭದ್ರವಾದ ನಿರಾತಂಕವಾದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಶಕಟವನ್ನು 

ನಿರ್ವಿಘವಾಗಿ ಮುಂದೊಯ್ಯಲಿಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷೆ ಹೊತ್ತ ಧುರಂದರ. 

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಭಿವೃ ದ್ದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಘಟಕ. ಅಲ್ಲಿಯ ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರದ 

ಮೇನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಕನ್ಸ್ ವ್ಹೀಲ್ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿದ ಜೀವಾಳದ ಇಂದ್ರಕೀಲ 

ರಥದ ಗಾಲಿಗಳು 'ಡ್ಡತಿಡ್ಡ ಉರುಳದೆ, ಅಚ್ಚಿನಿಂದ ಜಾರಿ ಹಾರಿಹೋಗಿ ಬೀಳದಂತೆ 

ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೈಕೇಯೀಯಿ ಬೆರಳು! 

ಕಂಗೆಡಿಸಿದ ಬಣ್ಣಗೇಡು 

ಅಂದಾಗ ಈ ಪದಾಧಿಕಾರಿಯ ಅಧಿಕಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಆಳವಾದ ಪರಿಶೀಲನೆ 

ಮಾಡಿದಷ್ಟೂ ಕಡಿಮೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪಂಡಿತನು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ 

ವರದಿಯಿಂದ ಒಡಮೂಡುವ ಚಿತ್ರವು ಈ ಆಡಳಿತರಂಗದ ಬಣ್ಣಗೇಡಿತನವನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿ. ನಮ್ಮನ್ನು 

ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಈ ಸರ್ವೆ ವರದಿಯ ಮುಖ್ಯ ನಿಷ್ಕರ್ಷವೇನೆಂದರೆ, ಬಹುದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಡೆ. 
ಕಮೀಶನರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಭಾಗ್ಯದ 

ವಿಧಾತನಾಗಿ ಅದರ ಅಭ್ಯುದಯದ ಬಗೆಗೆ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಇಂದಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ಅವಕಾಶವೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ! ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಗುಹೋಗುಗಳ ಕುರಿತು ಯೋಗ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 

ಶೀಘ್ರ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಡೆಪ್ಕ್ಯಟಿ ಕಮೀಷನ್ರರಿಗೆ 

ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಧಿಯೇ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು 

ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಹಾಯಧನಗಳ ಅನುದಾನಗಳ ಕುರಿತು 

ವರ್ಚಸ್ಸು ಬೀರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಅನುವು ಉಳಿದಿಲ್ಲ! 

ರಾಜಧಾನಿಯ ಮಂಗಮುಷ್ಠಿ 

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಮಾತು ಗಾಳಿ ತುಂಬ ತೂರಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ 

ಮಂಗಮುಷ್ಠಿ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಸಿದಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 

ಕೇಂದ್ರಾಧಿಪತಿಯಾಗಿದ್ದನು. ಸ್ವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛನಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದನು. ಸ] ಆತ ಇಂದು ಡಿವಿಜನಲ್ 

ಕಮೀಶನರ್, ಕಮೀಶನರ ಆದೇಶ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಯಿಸುವ ಒಂದು ಯಂತ್ರದ 

ಚಾಲಕ. ಈ ನಾವ ಪಲ್ಪಟವೇ ಇಂದಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಪತ್ಯದ ಪರಿಮಿತಿಯ ಪರಿಚಯ ಕೊಡುವಂತಿದೆ. 

ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣವೆಂದರೆ ಏನು? ಹೇಗೆ? ಅದು ̀ಅಕೇಂದ್ರೀಕರಣವೋ ಬಹುಕೇಂದ್ರೀಕರಣವೋ? 
ಆ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಸ್ತುತ. 

ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಡಿ.ಸಿ.ಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ೪೪ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆಯೆಂದರೆ, 

ಸದ್ಯ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ವಿಭಾಗಾಂತರ ಸಮವಾಯೀಕರಣದ ಕ್ರಮ - ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾರ್ಥಕವಿಲ್ಲ. 

ಸಮರ್ಪಕವೂ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲ ಸಲ ಅದು ಏನೂ ಸಾಲುವಂತೆ ಇಲ್ಲ! 
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ಇದಕ್ಕೂ ಸ್ವಾರಸ್ಯದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ನೂರಕ್ಕೆ ೬೯ರಷ್ಟು ಡಿ.ಸಿಗಳಿಗೆ. ಅವರವರ ಕರಡೆ 
-.ಗೀಚಿನ ಕೆಲಸ ತಲೆ ಹೊರೆ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕಾಗದದ ಕುದುರೆಗಳ ವೈಹಾಳಿ ಉಸಿರುಮೆಟ್ಟಿಗೆ 
ತಂದಿದೆ, 11. ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ೫16 ಆಗಿ. ಬುದ್ಧಿ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ದಫ್ತರಜಮಾ ಆಗಿದೆ. ಅವರ 
ವಾರದ ೭೦ ತಾಸಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ೨೫ ತಾಸುಗಳಷ್ಟು ಕೇವಲ ಕಾಗದ ಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ, 
ಮೇಲಿಂದ ಬಂದ ಪರಿಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ರವಾನಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೆಂದರೆ ಹೀಗೆ, ಡೆ. ಕಮೀಷನರ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ 
೯೬ರಷ್ಟು ಈ ಬಗೆಯ ಕಾಗದಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದಫ್ಷ್ಡರ ದೂಡಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಸರಪಟ್ಟಿದ್ದರೆ 
ರೋಸಿಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯಾಬಲದಿಂದ ಈ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಗುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ 
ಯಾವದೊಂದು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಿಸುವದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ಹೀಗೆ ಗತಾನುಗತಿಕರಾಗಿ - ಅಲ್ಲ 
ಅಗತಿಕರಾಗಿ ಆಚೆಯ ಫೈಲು ಈಚೆಗೆ, ಮೇಲಿನ ಪರಿಪತ್ರ ಕೆಳಗೆ, ಕೆಳಗಿನ ರಿಪೋರ್ಟು ಮೇಲೆ 

ತಳ್ಳುತ್ತ ತೊಳಲಾಡುತ್ತಿರುವದಾದರೂ ಏಕೆ? 

ಈ ಸೀಸೆಗೊರಳುಗಳು! 

ಹಿಂದೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಒಮ್ಮೆಲೇ ತಿಳಿಗೇಡಿಯಂತೆ ಸರ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನೂ ವಾಮನನಿಗೆ 

ನೀರುಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಕೂಡದೆಂದು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಅವನ ಗಿಂಡಿಯ ಕೊಂಬಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ವಾಮನನ 

ದರ್ಭೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡನು. ಅಂದಿನಿಂದೆಲೇ ಈ ಸರಕಾರೀ ಕಾಲಾಹರಣದ 

ತಡೆತೊಡಕುಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಂದು ಕೇವಲ ಕಚೇರಿಯ ಮೇಜಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ 

ನೋಡುವ, ತಮ್ಮ ಭತ್ತೆ - ಬಡ್ತಿಗಳ ಮೇಲೇ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟು ಮೊದಲೇ ಒಕ್ಕಣ್ಣರಾದ ಆಡಳಿತಗಾರರು 

ಪ್ರತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಮೇಜಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸೀಸೆಗೊರಳು ಮಾಡಿಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನೇ 

ಸಿಲುಕಿಸಿಕೊಂಡು ಕೂತಂತಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸೀಸೆಗಳ ಕೊರಳುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಪತಿಯು 

"ಸಫಾಯಿ' ಮಾಡುತ್ತ ಕೂಡ್ರಬೇಕು? 

ಸ್ವಾಗತಕ್ಕಾಗಿ ಓಡಾಟ 

ಫೈಲುಗಳ ಕೈತೊಡಕು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲ್ತೊಡಕು ಈ ಕಲೆಕ್ಟರುಗಳ ಕೆಲಸದ 
ಕಳೆಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೆಂದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ - ಕಾಲ - ಅನುಕೂಲವೆಂಬ ಗಣನೆಯೇ ಇಲ್ಲದೆ-ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಬಂದು ಹೋಗುವ ಮಂತ್ರಿಮಹೋದಯರೇ ಮುಂತಾದ “ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಸ್ವಾಗತಕ್ಕೆ, 

ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಾರದ ಕೆಲಸದ ೭೦ ತಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ೨-೮ ತಾಸುಗಳು 

ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಂತ್ರಿ - ತಂತ್ರಿ ಆಯೋಗ-ನಿಯೋಗಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಲಾಪಥಕ ಕುಣಿತಗಾರರ 

ತಂಡ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳ ಪಡೆಯವರೆಗೂ, ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಿಂದ ಬರುವ 

ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಗಣ್ಯರ ಗಣಂಗಳ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಪತಿಯು ಅಣಿಯಾಗಬೇಕು. 
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ಇದು ಆತ್ಮಗೌರವವೇ ? 

ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಧುರೀಣರೂ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರೂ ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಉತ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು 

ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಷ್ಟು ಬಾಲಿಶ ಆಡಂಬರಪ್ರಿಯತೆ ಉಳ್ಳವರು. ವರುಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ೧೩೪ ಕೆಲಸದ 

ತಾಸುಗಳು ಇಂಥ ಕೆಲಸಗೇಡಿತನಕ್ಕೆ ಪೋಲಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂಗ್ಲಂಡ್, ಅಮೇರಿಕೆಗಳಂಥ ಯಾವ 

ಪ್ರಗತಿಪರ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಂತ್ರಿ ಮಾನ್ಕರುಗಳು ಹೋದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸ್ತಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ 
ಈ ಮಾದರಿಯ ಸರಂಜಾಮೀ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. “ರಕ್ಕಸರ ಪರಿವಾರ''ದೊಂದಿಗೆ 

ಮೆರೆದಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಪತಿಗಳೂ ಇತರ “ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 
ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ” ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಜನತೆಯ ಜೀವಾಳದ ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 

ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನೂ ಸರಕಾರೀ ಪಕ್ಷದ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳನ್ನೂ ಓಲೈಸುವುದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡುವ 
ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಆತ್ಮಗೌರವ ಕಾರ್ಯಗೌರವುಳ್ಳ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಯಾವ ಆಡಳಿತಗಾರನೂ ನಂಬಲಾರ! 

ಡಿ.ಸಿ. ಎ.ಸಿಗಳ ಪೇಚು 

ಇದಕ್ಕೂ ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ ಈ ವರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಡಿ. ಸಿ. ಸಾಹೇಬರುಗಳು ಮಾನ್ಯ 

ಅತಿಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲವನ್ನು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವರೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ - 

ಭೋಕ್ತವ್ಯಗಳ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವರಂತೆ! ನಮ್ಮದೊಂದು ಊಹೆ. ಈ ಆತ್ಮಚಿಂತನೆಯನ್ನು 
ಈ ಮಹನೀಯರು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 
ಸಭೆ - ಸಮಾರಂಭಗಳ ಲೋಕಾಂತದೊಳಗಿನ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಹೊತ್ತ ತಲೆಯೊಳಗೇ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾರ್ಥಕಗಳ 
ಸಮ್ಮೇಳ ಕೂಡುವುದಿಲ್ಲ. ಡೈನೆಮೋನೇ ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿ.ಸಿ. ಏ.ಸಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾವು? 

“ಜನಸೇವಕ' ಮಾರ್ಚ ೧೯೬೬. 

ಛಿ 
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ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದ ನೋಟ 

ಕಳೆದ ೧೮ನೆಯ ತಾರೀಖಿಗೆ ಹೊಸ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಪಾದಕರ 
ಪರಿಷತ್ತು ನೆರೆಯಿತು. ಅದೇ ದಿನ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಧಾರಣ 
ಸಭೆಯ ೧೫ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನದ ಮುಗಿತಾಯವಾಯಿತು. 

ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಖಂಡನೆ 

ಸಂಪಾದಕರ ಪರಿಷತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸರಕಾರವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ 

ಬೀರುತ್ತಲಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ನಿಷೇಧಿಸಿತು. “ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕಾಸದ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ 

ಯುದ್ಧರಂಗದಂತೆಯೇ. ಅದಕ್ಕೇ ದೇಶದ ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ವು ಇನ್ನುಮುಂದೆ ವಿಧೇಯವಾಗಿ 

ವರ್ತಿಸತಕ್ಕದ್ದು” ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಪರಿಷತ್ತನ್ನು ಕುರಿತು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳ ಬಗೆಗೆ ಸಂತಾಪವನ್ನು 

ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುವ ಗೊತ್ತುವಳಿಯನ್ನು ಪರಿಷತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು. 

ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯ ತಾವು ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಹತ್ಯಾಕಾಂಡ, 

ಚಳವಳಿ, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಪಂಗಡಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ವರದಿಗಳ ಕುರಿತು ಆದಷ್ಟು 
ಹೆಚ್ಚು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ನಿಷ್ಪಕ್ಷತೆಯ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ ಧೋರಣವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಉನ್ನತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ 

ಮರ್ಯಾದೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ದೇಶದ 

ಸಂಪಾದಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯು ಮಾಡಿಕೊಡಿತು. 

ಅತ್ತ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ನಿವೃತ್ತರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕಾರಣಿಯ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಬಾರೀ ಬಿಂಗ್ದಾಮ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅದರ ಸತ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯ 

ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯ ಗಳ ಬಗೆಗೂ ಶಾಸನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯ ಘಟನೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳ ಉತ್ತಮ ವರದಿಗಾರಿಕೆಯ 

ಬಗೆಗೂ ಬಾಯ್ತುಂಬ ಕೊಂಡಾಡಿದರು! 

ಸದಾಚಾರ ಸಂಹಿಂತೆ 

ಅದೇ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿತವಾದ ೨೫ಸದಸ್ಕರ ಪ್ರೆಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ 

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಆರ್. ಮುಧೋಳಕರರು ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅರುಹಿದರು. 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಸಂಗತಿ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೂ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಸದಾಚಾರ 

ಸಂಹಿತೆ (ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಾಂಡಕ್ಟ್) ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಕಮೀಶನ್ 

ಮಾಡಿದ ಸೂಚನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಎರಡನೆಯ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಸರಕಾರದಿಂದ 

ದೊರೆಯುವ ಜಾಹಿರಾತುಗಳ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಾಗದ (ನ್ಯೂಜ್ಪ್ರಿಂಟ್)ಗಳ ಸರಿಯಾದ 

ಹಂಚಾಣಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವದು. ಆದರೆ ಆ ತತ್ವಗಳ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡುವದು! ಅಂದರೆ ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಮಾಡಿ ಗಂಟೆಯನ್ನು 

ತಯಾರಿಸಿಕೊಡುವುವ. ಅದನ್ನು ಕೊರಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಹೊಣೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಕ್ಕಿಗೇ 

ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಲಾಗುವುದು. 
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ಸರಕಾರದ ಸಂಚು 

ಅತ್ತ ಸರಕಾರಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಸುದ್ಧಿಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ನ್ಯೂಜ್ ಏಜೆನ್ಸಿ) ಶೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ 

ಮಾಡಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಧನ ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸುವ ನೆವದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಅದರ ವಾರ್ತಾ 

ವಿತರಣದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹವಣಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಂಪಾದಕರ 

ಪರಿಷತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಸರಕಾರ ಧನಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವದೇ ಆದರೆ 

ಹೀಗೆ ಶೇರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳದೇ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಾಗಿ ಅವರವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಅನುಲಕ್ಷಿಸಿ 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಾಲವಾಗಿ ಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ತಟಸ್ಥ 

ಕಾರ್ಪೋರೇಶನ್ನಿನಿಂದ ಸಲಹೆ ಸಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 

ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು , ಎಂದೂ ಸಂಪಾದಕರ ಪರಿಷತ್ತು ಸೂಚಿಸಿದೆ. 

ಇಂದಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ 

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಕಳೆದ ಒಂದು ವರುಷದಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದ 

ವಿವಿಧ ಮುಖದ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಹೊರಳು ನೋಟ ಹುರುಳುಳ್ಳದ್ದಾದೀತು. 

ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೬ನೆಯ ದಿನವೇ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ 

ತನ್ನ ೧೦ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಪ್ರ 

ಸಾರಾಂಶದ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭೋದಕವೆನಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ. 

೧೯೬೪ರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ ೧೯೦ ಲಕ್ಷವಿತ್ತು. ಆದೂ ೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ ೨೦೦ 

ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ೫.೫ರಷ್ಟು ಏರಿತು. ಕಳೆದ ವರುಷದ ಕೊನೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ೫೭೫ 

ದೈನಿಕಗಳಿದ್ದವು. ಆ ವರುಷ ೨೮ ಹೊಸ ದೈನಿಕಗಳೂ ೩ ತ್ರಿಸಾಪ್ತಾಹಿಕಗಳು, ೨ ದ್ವಿಸಾಪ್ತಾಹಿಕಗಳೂ 

ಆರಂಭವಾದುವು. ಆದರೆ ೪೪ ತ್ರಿಸಾಪ್ತಾಹಿಕಗಳು ದ್ವಿಸಾಪ್ತಾಹಿಕಗಳೂ ಅಂಗಡಿ ಮಚ್ಚಿದವು. 

ಭಾಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 

೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ದೈನಿಕಗಳು ೨೦ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ. ಇತರ ವೃತ್ತ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 

೪೩ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರಿಕಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಿಂದೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ೧೪೮. ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೆ 

ನಿಂತದ್ದು ಉರ್ದು - ೭೩. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ೫೬, ಮರಾಠಿ ೪೩ ಮತ್ತು 

ಮಲಯಾಳಿ ೪೦. ಆದರೆ ಈ ಕುಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗನ್ನಡ? ಗೆಲ್ಲೇ? (ಕೊಂಕಣಿಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ* 

ಮರಾಠಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೊರಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಗೋವೆಯಲ್ಲಿಯೂ 

ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ (ಸದರ್ನ್ ಮರಾಠಾ ದೇಶವಿದು!) ದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹಬ್ಬುಗೆ 

ಇದೆ. ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಆಡುಂಬೊಲ? ಆಡು ಉಂಬ ಹೊಲವೇ? 

ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು? 

ದೇಶದ ೫೨೫ ಡೈನಿಕಗಳು ದಿಲ್ಲಿ, ಕಲಕತ್ತಾ, ಮುಂಬಯಿ, ಮದರಾಸುಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವವ 

*ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ "ಗೆಲ್ಲ್ಸೇ?' ಎಂದರೆ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತೇ? ಎಂಬರ್ಥಕೊಡುತದೆ. ಸಂ. 
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೧೧೧. ಇವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ೧೩ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ೧,೦೦,೦೦೦ ಪ್ರಸಾರವಿದೆ! 

ವರದಿಯ ಮೇರೆಗೆ, ೧೯೬೪ರಲ್ಲಿ ೫೧೪ ದೈನಿಕಗಳೂ ೪೬ ತ್ರಿಸಾಪ್ತಾಹಿಕ 

ದ್ವಿಸಾಪ್ತಾಹಿಕಗಳೂ ಒಳಗೊಂಡು ಒಟ್ಟು ೮,೧೬೧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರೆ 

೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ ೫೨೫ ದೈನಿಕಗಳೂ ೪೯ ಇತರ ನಿಯತಕಾಲಿಕಗಳೂ ಕೂಡಿ ೭೯೦೬ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು 
ಊರ್ಜಿತವಿದ್ದವು. ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೀಗೆ ಕುಗ್ಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹಳೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರ ಲೆಕ್ಕ 

ಹಾಗೆಯೇ. ಭೂತ ಸಂಚಾರವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು, ರೇಶನ್ ಕಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬದವರ ಸುಳ್ಳು 

ಸಂಖ್ಯೆಯಂತೆ. ಅಂಥ ೧,೧೪೮ ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ರಿಕಾರ್ಡಿನಿಂದ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ 

ಗುರಿಮಾಡಲಾಯಿತು! 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹೀಗೆಯೇ ಅನ್ನಿ - ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 
ಬದುಕುವದು ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಉತ್ಪನ್ನದಿಂದ, ಹೊರತು ನೆರಮನೆಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆ ಕಡತಂದು 
ಓದುವ ಕೇರಿಯವರ ವರ್ಗಣಿಯ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ( ಆ ನೆರೆಮನೆಯವನೂ ಕೇರಿಯವರಿಗೆ 
ಹೆದರಿ ಆ ವರುಷದಿಂದ ತನ್ನ ವರ್ಗಣಿಯನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ತಾನೆ! ಈ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಸರಕಾರೀ ಜಾಹಿರಾತುಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ವರಮಾನ ಹಲವು ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ರೇಶನ್ನು. 

ಜಾಹೀರಾತು ಉತ್ಪನ್ನ 

ಕಳೆದ ವರುಷ ೩೪೦ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ೧೫ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಜಾಹೀರಾತು ಉತ್ಪನ್ನದ ನೂರಕ್ಕೆ 

೭೫ರಷ್ಟು ಸರಕಾರದಿಂದಲೇ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಉಳಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ೩೬ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರೀ 

ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಂದ ವರಮಾನದ ಪ್ರಮಾಣ ನೂರಕ್ಕೆ ೫೦ರಿದ ೭೫ರೊಳಗೆ, ೮೫ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ 

ಅದು ೨೫ರಿಂದ ೫೦ರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ೯೪ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅದು ೧೦ ರಿಂದ ೨೫ರೊಳಗೆ. 

೧೯೬೫ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಸಂಚಾಲನೆಯ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ. ಇಂಥ 
ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ. ಇಂಥ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ೧೯೬೪ರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆಗ ೬೩ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ 

ಸಾಮಾಯಿಕ ಘಟಕಗಳು ೫.೨ ದಶಲಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದ ೧೯೫ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಒಡೆತನ ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ 

ಈಗ ೫೯ ಸಾಮಾಯಿಕ ಸಂಚಾಲಕತ್ವಗಳು ೫.೫. ದಶಲಕ್ಷ ಪ್ರಸಾರದ ೧೮೭ ಪ್ರತಿಕೆಗಳನ್ನು 

ನಡೆಯಿಸುತ್ತಿವೆ! 

ಸ್ವಾಮಿತ್ವದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ 

೧೯೬೪ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೂ ಪತ್ರಿಕಾಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಾಮಾಯಿಕ ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ಸ್ವಾಮಿತ್ವದ 

ಘಟಕಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ ನೂರಕ್ಕೆ ೬೭.೮ರಷ್ಟು ಏರಿದೆ. ಮಹಾನಗರಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ 

ದೈನಿಕಗಳ ಪ ಪ್ರಸಾರದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಚಾಲಕತ್ತದ ಘಟಕಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪಾಲು 

ಅತಿ ದೊಡ್ಡದು, ನೂರಕ್ಕೆ ೯೩.೩ರಷ್ಟು. ಸ್ವಾಮಿತ್ವದ ಈ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಗುರಿಯೇ ಬಿಡಿ 

ಬಡಪತ್ರಿಕೆ ಗಳನ್ನು ತಿಮಿಂಗಿಲ ನ್ಯಾಯದಂತೆ ನುಂಗಿ ಸರ್ವಸ್ವಾಮ್ಯ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. 
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ಈ ಸರ್ವಸ್ವಾಮೃದ ಹಿಡಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಹಬ್ಬುತ್ತಿದೆ. 

ಳೆದ ವರುಷ ಇಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಘಟಕಗಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ೧೧ ಇದ್ದವು. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಸಾರದ 
್ಿ 

ನೂರಕ್ಕೆ ೫.೨ ರಿಂದ ೧೦೦ರವರೆಗೂ ಆಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಂತೆ 
ಇ 

ಈ ಸರ್ವಸ್ವಾಮ್ಯದಿಂದ ಸಂಚಾಲಿತವಾದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಪ್ರಸಾರವಿತ್ತು. 

೮೬ 

ಫೆ 

ಪಕ್ಷಗಳ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೆಷ್ಟು? 

ಇನ್ನು ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಾಲಬಲವೇನು? 

ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯವು ೩೩. ಅದರ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರ 

ಪತ್ರಿಕೆಗಳದು - ೧೮! ಪ್ರಜಾಸೋಶಿಲಿಸ್ಟರ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು - ೬. ಮೂರನೆಯ ಸ್ಥಾನ. ಆದರೆ 

ಕೇಂದ್ರ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ರಾಜ ಬಹದ್ದೂರರು ಸಾದರಪಡಿಸಿದ ಈ ವರದಿಯ 

ಮೇರೆಗೆ ಪಕ್ಷೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಮುನಿಸ್ಕ್ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೇ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ 

ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅವನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ೪೩,೨೩೦. 

ವಯೋಮಾನ 

ವಯೋಮಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ೫೦ ರಿಂದ ೧೦೦ ವರುಷ ಬಾಳಿ ಬಂದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಇಂಗ್ಲೀಷಿನವು ೯, ಮರಾಠಿಯವು ೨, ತಮಿಳು ೨, ಉರ್ದು ೨, ಬಂಗಾಲ೧, ಮಲೆಯಾಳಿ ೧ 

ಇವೆಲ್ಲವೂ ದೈನಿಕಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆರಗಿನ ಸಂಗತಿಯೆದರೆ ಬಂಗಾಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು. 

ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದೂ ಇರದಿದ್ದದ್ದು! ಆದರೆ ಈ ಬೇಸರವೂ 

ಬೆರಗೆನಿಸಬಹುದು! ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡನಾಡು ಉದಯವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ೧೦ ವರ್ಷ. " ಚೆಲುವ 
ಕನ್ನಡನಾಡು' ಇನ್ನೂ ಉದಯವಾಗಿಲ್ಲ. 

"ಜನಸೇವಕ' ನವೆಂಬರ್ ೩೦, ೧೯೬೬ 

ಹ 
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ರಾಷ್ಟ್ರಾಧಕ್ಷರ ಭೂತ - ಭವಿಷ್ಯ 
ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತ್ರವೇನು? ಅದರ ಇತಿಮಿತಗಳು ಯಾವವು? 

ಈ ಕುರಿತು ರಾಜಕೀಯ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರಜೆ ತುಸುವಾದರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ 
ಸಮಯವಿದು. 

ಈವರೆಗೆ ಹೇಗೂ ಆಗಿರಲಿ ೧೯೭೨ರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಲಿರುವ 
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇಶದ ಆಡಳಿತದ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಈ ಬರುವ ೬ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಗೆ ನಾವು 
ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅಂಥ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸತ್ವದ ಸಮರ್ಥನೇ 

ಆಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ಮಾಡಿದ ಆಯ್ಕೆ ಮುಂಬರುವ ೧೯೭೨ರ ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರವೂ 

೨ ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು. ಅಂದಿನ ಹೊಸ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಸರಿಹೋಗಬಲ್ಲ 

ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಈಗಲೆ ಆಯ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಏರಿಸುವದು ದೂರದರ್ಶಿತನವಾಗುವುದು. 

ಯೋಗ್ಯ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆಯಾಗಲಿ 

೧೯೭೨ರ ನಂತರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬಹುಮತ ನಿಲ್ಲಬಹುದೇ? ರಾಜ್ಯ 
ವಿಧಾನಸಭೆಗಳ ಬಲ ಕೇಂದ್ರದ ಸಂಸತ್ತಿನ ಬಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಾಗಬಹುದೇ? ಇವೆರಡು 
ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದಲೇ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆಯ ನಿಷ್ಕರ್ಷವಾಗತಕ್ಕದ್ದು. 

ಏಕೆಂದರೆ ೧೯೭೨ರ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯವು ಒಂದು ಹಿರಿಯ “ಜಲಭೇದ”ದಂತೆ 

ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲುವರೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮತ್ತು ಆ ನಂತರ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿಯೂ 

ರಾಜಕೀಯ ಸಮತೋಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅದವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಘಟನಾಶಾಸ್ತ್ರ 

ತಜ್ಞ ಬ್ಯಾಗೋಟ್ (8886800 ಅಂದಂತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಅಂಗರವು ಗೌರವದ (01871706) 

ಅಂಗದೊಂದಿಗೆ ಎರಕವಾಗಿಯೇ ಇರಬೇಕಾದೀತು. 

ಹೀಗಾಯಿಂತೆಂದರೆ ...! 

ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪಗೊಂಡ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರೊ/ಗ್ಸೆಡ್ ಹಿಲ್ ಎಂಬ 

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವೀಣನು ಆ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕಾಲ್ಬನಿಕವಾದ 

ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಸಂಸತ್ತಿನ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲು ಸದಸ್ಯರು ಸಂವಿಧಾನದ ೬೧ನೆಯ ಕಲಮಿನನ್ವ್ಹಯ 
ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆಯೇ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ತಂದು ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆದನೆಂದು 

ಧಿಃಕರಿಸುವ ಕ್ರಮದ ನೋಟಿಸು ಕೊಡುವರೆಂದು ಭಾವಿಸಿರಿ. 

ಈ ನೋಟೀಸಿನಂತ ಗೊತ್ತುವಳಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುವದಕ್ಕೆ ೧೪ ದಿನದ ಅವಧಿ ಕಳೆಯಬೇಕು. 

ಆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢ ಮನಸ್ಸಿನ ಧೂರ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷನು ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಲೋಕಸಭೆಯನ್ನೇ 
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ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಲೋಕಸಭೆ ಸೇರಲು ೬ ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕನಿಷ್ಠ 

ಬೇಕು. 

ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 

ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ 

ಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಏಕಸತ್ತೆಯ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನೇ 

ಗಿತ ಮಾಡಬಹುದು. ತಾನೇ ಸರ್ವ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಆದ ಮೂಲಕ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವ 

ಪ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿ ಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನ ಅವನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಗಳ 

ಪ್ರಯೋಗದಿಂದಲೇ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಗಳತ ಇರ್ 

ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಕೆಟ್ಟ ಕನಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ 

ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರ ಬಲದಿಂದಲೇ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಕೊಂದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ 

ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದದ್ದುಂಟು. ಹಿಟ್ಲರ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದನು. 

ರಾಷ್ಟ್ರಾಧಕ್ಷನ ಪೇಚು 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಮುಖರ 

ದೌರ್ಬಲ್ಯ ವೈಕ್ಷವ್ಯಗಳು ಇಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮಹದಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಧೂರ್ತ 

ಷ್ಟ ಪತಿಯ ಇದುರಿಗೆ ತಂದೊಡ್ಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಬರುವಂತೆ ಇಲ್ಲ. 

ಅಂತೆಯೇ ದಿ. ಡಾ| ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದರು ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ವಿವೇಕವಾಣಿಯ 
ಕಿರುದನಿಯನ್ನೆತ್ತಿ ಒಂದು ಮಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. "ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳದ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ 
ರಾಷ್ಟಾಧ್ಯಕ್ಷರು ವರ್ತಿಸಲೇಬೇಕೆಂದು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಏರ್ಪಾಡು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಈ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನಕಾರರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ 
ಹಿಂದೆ ಘಟನಾಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀ ಎಚ್. ವಿ. ಕಾಮತರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದರು. “ಯಾವದೊಂದು 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳದ ಸಲಹೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ "ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ ಅದು 
ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತೆ ಆಗಿ ಆತ ಧಿಃಕಾರ ದಂಡನೆಗೆ ಪಾತ್ರನಾಗಬಲ್ಪನೋ? ಇ ಇದಕ್ಕೆ 
ಆಗ ಉತ್ತರ ಬಂದಿತು- “ಈ ಕುರಿತು ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಸಂದೇಹಲ್ಲ” ಮುಂದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು 
ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮೀಮಾಂಸೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸಲಹೆಯ ಕುರಿತು 
ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಾಧ್ಯತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ. 
ಸಂವಿಧಾನಕರ್ತರ ಸೂಚನೆ 

ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೊದಲನೆಯ ಕರಡನ್ನು ಸರ್. ಬಿ. ಎನ್. ರಾವರು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. 
ಸರ್ ಷರ ಆಗ ನಡುಗಾಲ ಸ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಸಲಹೆಗಾರರಿದ್ದರು. ಸರ್ ರಾವರು 
ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿಶೇಷ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶದ ಭದ್ರತೆ ಶಾಂತಿಗೆ 
ಸಹಾ ದೇಶದ ಸರಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪತ್ತು ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಗಳ. ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪ ಸಂಖಾ ಕರ 

ಸು ೫ 
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ನ್ಯಾಯ ಹಿತರಕ್ಷಣೆ. ಈ ಮೂರು ಅಂಥ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಆಗಿದ್ದವು. 

ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಗಳ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತನ್ನ ವಿವೇಕಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪವಂತೆ ನಡೆಯಬೇಕೇ 
ಹೊರತು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳದ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಲಹೆಗೆ ಬದ್ಧನಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲವೆಂದೂ 
ಸರ್. ರಾವ್ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ 
ಹೊಸದೊಂದು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳ ತನ್ನ ನಿಲುಮೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭರವಸೆ ಇರಬೇಕು. 
ಅಂದಾಗಲೆ ಆತ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಳ್ಳಬಹುದು. 

ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತನ್ನ ಈ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು 
ಪ್ರಧಾನಿ, ಉಪಪ್ರಧಾನಿ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ, ಸಂಸತ್ತಿನ ಎರಡೂ ಮನೆಗಳ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಅಟೋರ್ನಿ ಜನರಲ್ - ಇವರ ಒಂದು ಪ್ರೀವ್ವಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ದಂಥ 

ಮಂಡಳವಿರಬೇಕೆಂದೂ ಬಿ. ಎನ್. ರಾವರ ಸೂಚನೆ ಇತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನೆಂಬ 

ಪದಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಅವರು ಇಟ್ಟದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಗುಪ್ತ ಮತದಾನದಿಂದ 

ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು. 

ಆದದ್ದೇನು? 

ಆದರೆ ಪಂಡಿತ ನೆಹರೂ ಇದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು 

ಒಪ್ಪಿಯೆ ನಡೆಯುವ ಘಟನಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು ನೆಹರೂ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ 

ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸಂಸದೀಯ ಸರಕಾರ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬರೇ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ 

ಘನತೆ ಗೌರವ ಐಕ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು. ಅವರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ 

ಸಭೆಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಮತಗಳೂ ಬೇಕೆಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆಯಿತು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನೂ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 

ಹೀಗಿದೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆತ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ 

ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ! 

"ಜನಸೇವಕ' ಜೂನ್ ೪, ೧೯೬೯ 
ಈ 
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ಮಹಾಜನ ವರದಿಯ ಇಣುಕು ನೋಟ 

ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿಸಮಸ್ಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಬಗೆಹರಿಕೆಗಾಗಿ ಮಹಾಜನ ಆಯೋಗದ 

ವರದಿಯನ್ನೇ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೋ ಅದರ ಸಿಫಾರಸುಗಳನ್ನೂ ಇತರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೂ 

ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳನ್ನೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಕೇಂದ್ರವು ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯದ 

ನೀತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕೋ - ಎಂಬುದೇ ಇಂದು ಹೊಸ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಧುರೀಣರ ತಲೆ ತಿನ್ನುವ 
ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. 

ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ 

ಈ ವಿಷಯದ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಸದ್ಯ ವಾತಾವರಣ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಹಿಂದಿಗಿಂತ 

ಅನುಕೂಲವಾಗತೊಡಗಿದೆ - ಅಂದರೆ ಉಗ್ರತೆ - ಉದ್ರೇಕಗಳ, ಆಗ್ರಹ - ಅತಿರೇಕಗಳ ಕ್ನೋಭ 
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 
ಜನ - ವಿಶೇಷತಃ ಗಡಿಯ ಗುಂಟದ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಯಿಂದಲೂ ನೆಲೆಸಿದ ಜನ - 
ಮಹಾಜನ ವರದಿಯ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಆ ವರದಿಯ ಅನುಪೂರ್ವಿಯ 
ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಶಾಂತಚಿತ್ತದಿಂದ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಯುಕ್ತವಿದ್ದಂತೆ ಉಪಯುಕ್ತವೂ 
ಆದೀತು. 

ಏಕೆಂದರೆ “ಮಹಾಜನ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿ!” ಎಂದು ಕೂಗುವ ನಮ್ಮ ಗಡಿಯ 
ಅಥವಾ ಒಳನಾಡಿನ ಸಾವಿರಾರು ಅತ್ಯುತ್ಸಾಹದ ತರುಣ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಗಳಿಗೆ ಆ ವರದಿ ಏನು 
ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಳವಳಿಯ ಗೊಂದಲ ಗದ್ದಲ ಎಬ್ಬಿಸುವ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ 
“ನಾಡು - ನುಡಿಗಳ ಸೇವೆಗಾಗಿ” ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸ್ವಾರ್ಥತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ರಣೋನ್ಮಾದದಲ್ಲಿ ಈ 
ವರದಿಯ ವಿವರಗಳಂಥ ಚಿಲ್ಲರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯವೇನು? ಅವಕಾಶವೆಲ್ಲಿ? 

ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?ಟ 

ಆದಾಗ್ಯೂ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಳಗ ಹೂಡುವ ಮುಂಚೆ ಮಹಾಜನರು ವರದಿಯಲ್ಲಿ 
ಏನು ಹೇಳಿದರೆಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಛಂದಂು 

ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಧಾರವಾಡದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಭೆಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಂದರು : 
ಗಡಿಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗೆಹರಿಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಯಬೇಕು. ಮಹಾಜನ ಆಯೋಗ 
ಅಂಥ ತತ್ವಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸಿತು. ಆದರೆ ಇದು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಜ? ಮಹಾಜನರೇ 
ಈ ತತ್ವವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 

ಆ ಮಹಾಜನ ಆಯೋಗವು ತಾನು ಅಂಥ ತಾತ್ವಿಕ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ 
"70 10177012 ೦೩7 0೮ 11810111 1717111707100 ೩70 107೮ 0೩0 0೮ 5010701170 ೩070೦೩೦೫ 1 5008 1781085... (70 ೦೦೫77715510ಗ 1145 00೮7 1016 10 5616 (11೮ 01570105 071701೧೩11 



೨೯೨ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

೦೫ (7೮ 87000೧6 ೦8 1178015110 ೦೦೧516078/1075... 1 ೧8೪೦ 10 6160 06 6150010 7೦- 
101706 (0 1770 71172/11)' ೧7 ೩117801500 00515 (ಅಂದರೆ ಮಹಾಜನರು ಯಾವದೆ ಸೂತ್ರವನ್ನು 
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತ ಮಾಡಲು ಹೊರಟವರಲ್ಲ. ಅದು ಸ ಸಾಧ್ಯವೂ 
ಇಲ್ಲವನ್ನುತ್ತಾರೆ ದಿವಂಗತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. ಈ ವ್ಯಾ ಜ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷೆಯ 
ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಲೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ- ಇಂಥ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವದೆ 
ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನಿಲುಮೆ ಇರಲು ಶಕ್ಕವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೇವಲ ಭಾಷಿಕ ತಳಹದಿಯಿಂದಲೆ ಈ ವ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು 
ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ). 

ಹೀಗೆ ಆಯೋಗದ ಮೂಲ ನಿಲುಮೆಯ ಬಗೆಗೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೆನ್ನುವವರಲ್ಲಿ 

ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಜ್ಞಾನವಿದೆ! ಇರಲಿ. 

ಬೆಳಗಾಂವಿಯ ಪಾತ್ರ 

ಬೆಳಗಾಂವಿಯ ಬಗೆಗೆ ದಿವಂಗತ ಮಹಾಜನರು ಏನು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ? '8618೩007 ಲಿ1/ 

51೩೧೮ ೦೧ (7೮ 0೦ಟ೧6೩೧/ 117೮ ೦1 (17೮ (೫/೦ 11718015110 ೩7೦೩. 8301880177 1185 (7೩0೦ 7೮1೩- 

(105 ೫10 0/8/೩(11 ೩7೮೦೩5 ೩5 ೪/೦॥| ೩5 068011408 ೩೮೦೩೩. 1! 1185 60%೮1೦[೦೮ ೩5 ೩ (7೩೮೮ 

೦೮0/೮ 108 ೩1 1೧೮ 577೧701788 ೩೯೦೩5 ೩೧೮ ೪/11 ೦೦೧1171೮ ೩5 5೦0 ೪/೮(7೦೯1115 10 (೧೮ 

51೩10 ೦8 1/1/5070 ೦೯ 11218/2518 (ಪರಿ.೧.೨೬೪ ಪುಟ ೮೯) (ಬೆಳಗಾಂವಿ ನಗರವು ಎರಡೂ 

ಭಾಷಿಕ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಗಡಿಯ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಅದರ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಸಂಪರ್ಕವು ಮರಾಠೀ 

ಸೀಮೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡ ಸೀಮೆಗಳೊಂದಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಲಿನ 

ಸೀಮೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಕೇಂದ್ರ. ಅದು ಮೈಸೂರು 

ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿರಲಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿರಲಿ, ಹೀಗೆಯೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಲೇ 

ಹೋಗುವದು) 

ಬೆಳಗಾಂವಿ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ ಸೀಮೆಟ 

ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾಂವಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರುವ ಸೀಮೆಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಏಕಸದಸ್ಯ ಆಯೋಗವು 

ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. '''[71೮ ೫/೧೦1೦ ೦1 (7೮ ೩೮೩ 10 (110 ೧೦17, ೦೩5! ೩೧೮ 50000 15 (277868 

$7೦೩೮17£8 ೩06 ೪1(1] 8018೩077 ೦11). 1! 7೮೦೦೫7೮5 ೩ ೦೦೫77೩೦! ೩೦೩ 8೧0 (6 010)/ ೦೩77೦! 

0೮ 77866 ೩ ೩೯! ೦1 (7೮ 11112805 (0 (10 ೪೫೮5! ೪/1100 00 70( 0೪೦0 111810 1141! 01 (೧೮ 

781013; ಅಂದರೆ, ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಇರುವ ಇಡಿಯ ಸೀಮೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಿಕವಿದ್ದು 

ಅದು ಬೆಳಗಾಂವ ನಗರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಅಖಂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ನಗರವನ್ನು ಪಶ್ಚಿಮದ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ 

ಹಳ್ಳಿಗಳು ಒಟ್ಟು ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ಅರ್ಧಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. 

ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ದಿವಂಗತ ಮಹಾಜನರು ಇನ್ನೂ ಅಂದಿದಾರೆ: 86188011 15 ೦೦[1೩171)/ 

೧೫ 17೮ 516೮ ೦೦೧8೦೬5 10 1! (1128/11 5೧೦೩178 (7೩೦೬) 0! ೦೫ (0 ೦(70/ (1370೮ 
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೨೯೩ 

41665: 11 1: ೭0011803005 10: (02017800: ೩7೮೩; ೩5 ೫/೦॥| (ಪರಿ.೧.೨೬೭ ಪುಟ ೮೯) ಒಂದು 

ಬದಿಯಲಿ ಬೆಳಗಾಂವಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮರಾಠೀ ಸೀಮೆಗೆ ಸಂಲಗ್ನವಾಗಿದೆ. ಆಪರೆ ಉಳಿದ 

ಮೂರು ಬದಿಗೆ ಅದು ಕನ್ನಡ ಸೀಮೆಗೂ ಸಂಲಗ್ನವಾಗಿದೆ. (ಆದರೆ ಇದು ವಸ್ತುತ: ಅಷ್ಟೊಂದು 

ನಿಜವಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾಂವಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ೧೬ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ 

೧೮ ಮರಾಠೀ ಭಾಷಿಕರು ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂಥವರು-ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 

ಪ್ರತಿಷಾದನೆ!). 

ಸಂಲಗ್ನ ಸೀಮೆ ವಿಚಾರಟ 

ಇನ್ನು ಈ ಸಂಲಗ್ಧತೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಹಾಜನ ವರದಿಯು ಕೆಲವೊಂದು ಸುಸ್ಪಷ್ಟ 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಲುಮೆಯನ್ನು ತಾಳಿರುತ್ತದೆ: 

ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುಪಾ, ಹಳಿಯಾಳಗಳಿಗೆ ಮರಾಠೀ ಸೀಮೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸ್ತವವಾದ 

ಸಂಲಗ್ನತೆಯು ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತ ಮಹಾಜನರು ಹೀಗೆಂದಿದ್ದಾರೆ. "808 

೦೦೧(181311)' 7705! ೧೮ 5077017178 1107೮ (780 ೩ 1707೦ 8೮೦೯೩/10೩1 ೦9೧/1010) ೦1 1೩705'' 

(ಕೀವಲ ನೆಲಗಳ ಭೌಗೋಲಿಕ ಸಂಲಗ್ನತೆಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದುದು-ಅಂಥ ಸಂಲಗ್ನತೆ). "1 

1705! ೮75070 07೦೮ 73001110 ೩76 1710700೮5೮ ೦810 7೦೦01೮ 50೦೩೬೮೧ ೩ 1೩780೩80.1/0 

17115 ೪/110/ 1381/0 7೦ 770೩075 ೦8 ೦೧171707108(100 ೦೯ ೪೫/17೦೦ (೮ 8೦೦೯7೩01೦೩1 ॥೦೬೧೮- 

ಜ7/ ೧75 (೦8/3 & 66706 10705! ೦೯ ೦೫೦೯ ೩ 5100 11111 ೩70 (೧೮ 1713401100 ೩7೮೦೩ ೩೧೮ 

001119೩100 ೩೯೦೩5 ೦೧ ೮1(7೦£ 510೮ 8೩/೮ 1೩ ೩9/೩) 17017 1೮ 8೮೦8೩0110೩! 0೦೬/॥6೩/), 

(070 15 70 76೩1 ೦೦೫8೪101. ಅಂದರೇನು? ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಅಡುವ ಜನ ನೆಲೆಸಿದ ಎರಡು 

ಘಟಕಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ವೈರವಾದ ಅನಿರ್ಬಂಧವಾದ ಚಲನವಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ 

ಸಂಬಂಧವಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಅಂಥ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎರಡೂ 

ಘಟಕಗಳ ನಡುವಿನ ಬೌಗೋಳಿಕ ಗಡಿಯ ನಿಬಿಡವಾದ ಅಡವಿಯೊಳಗಿಂದ, ಇಲ್ಲವೆ ಕಡಿದಾದ 

ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಯ್ದು ಆಚೆ ಈಚೆಗಿನ ಜನವಸತಿ ಅಥವಾ ಲಾಗುವಾಡಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಆ 

ಭೌಗೌಲಿಕ ಗಡಿಯಿಂದ ದೂರ ದೂರವಿರುವಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವವಾದ ಸಂಲಗ್ನತೆ ಇರುವದಿಲ್ಲ. 

(ಸರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತದೆ? ರಾಷ್ಟ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನಂತೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳ 

ನಡುವಿನ ಇಂಥ ಶೂನ್ಯ ದುರ್ಗಮ ಗಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು 7೫08275 1.೩00 .ಯಾರದೂ 

ಅಲ್ಲದ ಒಂದು ಅರಕ್ಷಿತ ಸೀಮೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕೇ? ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಧೀಶರು ಮೌನ 

ತಳೆದಂತಿದೆ). 

ಸೂಪಾ-ಹಳಿಯಾಳ ಕುರಿತು 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಸೂಪಾ-ಹಳಿಯಾಳ ಗಡಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅವರ 

ನಿರ್ಣಯ ಅಸಂದಿಗ್ನ-ತನ್ನ ನಿಲುಮೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ: ೮0೧08010 080/65! 0೫ ೧೫೮ 5166 ೦೯ 170 
11 0 170 0(1107 5166 ೦೩700! 7೮ ೦೦751007001 ೩5 ೦೦೧118011)/ 10 08 ೫0೦01 1178015- 



ಈಆ೯೪ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

॥1€ 110111080001// ೦೯೮ ೧೮೦[1೮.' '(ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬದಿಯ ಅಡವೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯ 
ಗುಡ್ಡದ ಸಾಮೀಪ್ಯಗಳು ಒಂದು ಜನಪದದ ಭಾಷಿಕ ಏಕರೂಪ ತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಂಥ 
ಸ೦ಂಲಗ್ನತೆಯೆಂದು ಭಾವಿಸಲು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ). 

ಸ 

ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ತನ್ನ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅಲ್ಲ ವೆಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾ ್ಕ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು. 
"1! 15 ೧೧! (1೮ ಗ 0 (೮ 0೦777155100 ಗ್ಯ? ಸ ಗೆ ಗ್ಗ ೩೮೩ 17077 ೦೧೮ 51810 
10 ೩೫೦0೮೯ (ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡವಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು 
ವರ್ಗಾಯಿಸುವದು ಈ ಆಯೋಗದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಅಲ್ಲು. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು. ಅರ್ಥ ಅಂಥ 
ವರ್ಗಾಂತರಕ್ಕೆ ಮಹಾಜನ ವರದಿಯ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಅತಂಕವೂ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕುರಿತು 
ತೀರ್ಮಾನಿಸಲು ಮಹಾಜನರು ಹೊರಟಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. 

ಭಾಷಿಕ ಏಕರೂಪತೆ ವ್ಯಾಖ್ಮೆ 

ಇನ್ನು 11೧8015೮ ೧೦170867೮10/ ಭಾಷಿಕ ಏಕರೂಪತೆ ಅಥವಾ ಏಕಾತ್ಮತೆ ಎಂಬುದನ್ನು 

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ: ''' 1೮7೮ 15 70 0೮5(10೦0 ೦1111801500 101870866- 

10) 17 5171೩11 7೦೧೬1೩1೦೧5 70510108 17 5000 1/೩5! 10709! 17೩೦೬." ಅಂಥ ವಿಸ್ತಾರವಾದ 

ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂಥ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ಜನವಸತಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾಷಿಕ 

ಏಕರೂಪತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇರುವದಿಲ್ಲ. (ಅಂದರೆ ಅಂಥ ವಸತಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಾಷಿಕ 

ಏಕರೂಪತೆಯೇ ಇರುವದಿಲ್ಲವೆಂದೋ ಅಥವಾ ಇದ್ದರೂ ಅದು ಈ ಭಾಷಾ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣದ 

ರಾಜಕೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಅಥವಾ ಗಮನೀಯವೇ ಅಲ್ಲವೆಂದೋ?) ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ 

ಅವರು ಅಂದಿದ್ದಾರೆ: 111೩65 17 118117೩1 ೩೧೮ 50/0೩ ೦181117000೧ 076 870೦೬76 ೦1 1:001801 

೩5 618100! ೦1 ಔ18/೩॥71 11718015110 1007080761/)/ 15 ೧೦! 11077080761)/ ೧1 11೮ ೭೧೮೯5 

0! (176 01770867010) 0817೮ ೦೦೧777೦7 17೩7." (ಪರಿ. ೨.೪೫. ಪುಟ.೧೩೦) ಕೊಂಕಣಿಯ 

ಮರಾಠಿಯ ಬಾಯ್ಡುಡಿಯೆಂಬ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾಷಿಕ ಏಕರೂಪತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಳಿಯಾಳ 

ಸುಪಾಗಳ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಏಕರೂಪತೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು 

ಭಾಷಾತಜ್ಞರ ದೃಷ್ಟಿಯ ಏಕರೂಪತೆಯಲ್ಲ. ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಏಕರೂಪತೆ 

ಅಥವಾ ಏಕಾತ್ಮತೆ. 

ಅಂದರೆ ಇಂದು ಹಳಿಯಾಳ ಸೂಪಾಗಳ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ 

ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಮಹಾಜನ ವರದಿಯ ಉದ್ದೇಶದ ಹೊರಗಿನ ಅರಣ್ಯ 

ಪ್ರದೇಶದ ವರ್ಗಾಂತರದ ಹಾಗೂ ಭಾಷಾತಜ್ಞರು ಒಪ್ಪಿದ ಮರಾಠೀ ಕೊಂಕಣಿಗಳ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯ 

ದೃಷ್ಟಿಯ ಏಕರೂಪತೆಯ ಪ್ರಮೇಯಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಆಗಿದೆ. 

ಇನ್ನುಳಿದ ಅಂಶ 

ಇನ್ನುಳಿದ ಒಂದು ಅಂಶ ಈ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಲಗ್ನವೆಂಬ ಸೀಮೆಗಳ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ 

ಪಶೆ. ೧೯೫೭ರ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಟರಾತಣಯಲ್ಲೂ ಪ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸತ್ತ 
ಜಾತ್ 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 
೨೯೫ 

ಬಹುಮತದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆರಿಸಿ ಬಂದು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಎತ್ತ ಒಲಿದಿದೆಯೆಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ 

ಎಂಬುದೇ ಈ ಅಂಶ. 

ಆ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಜನರು ಈ ರೀತಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಾಳಿದ್ದಾರೆ: 

1. 12110100! ೦೦೧516017811005 (೪೫/1100 ೩೯೮ 1೫೦111:10೪/೧) ೪೫/೮180 ೪/10 10೮ 101೦5 

೩! 100: (1730 01 (7೮ ೮1೦೦1100; ೩೧0. 2. (1೮ 00700 ೦೮5101 0೩5೦6 00 11781115110 

[00765 ೪/೩5 ೧01 ೩ 0187 0೧ ೪೫/೧100 (೧೮.೮೧೧755 100! (10 ೮10೦(10೦೧5. [೮ 7೮515 

0810 ೮100/1005, (10701070 17 5000 5134100 0೩7 701 7೮ 18ಓ00 ೩5 ೩ 1101) 581೮8100 

0700110 0011100." (ಪರಿ. ೪೨೮ ಪುಟ ೩೪) 

೧. ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವಿವಿಧ ಆಲೋಚನೆಗಳು (ಅವು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತದಾರರ 

ಮೇಲೆ ಒತ್ತಾಯ ತರುವವು. ೨. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ಹೋರಿದಾಗ ಭಾಷಿಕ ನಿಲುಮೆ 

ಮೇಲೆ ನಿಂತ ಗಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳ 

ಫಲಿತಾಂಶ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಭದ್ರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವೆಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬರುವಂತಿಲ್ಲ. 

(ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಈ ಭಾಷಿಕ 

ಗಡಿಪ್ರಶ್ನೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಹೋರಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಾರ್ವಭೌಮ 

ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ೧೯೭೨ರ ತನಕ ಕಾಯಬೇಕಾದೀತು!). 

ಮಹಾಜನರು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಥ 

ತಾನು ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆಂದು 

ದಿವಂಗತ ಮಹಾಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅವರು 

ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು? ''1! 15 17)/ ೦೧೩1೦೯ 17೩! 1 1817೮ 10 0೧೧501! ೧0110 0017100 10 

(೮ 171೩(!0[ ೦೧೪/0100 1 1181/0೮ 0೦೦೧ ೩೩ಓ೦೮ 10 7೦೦೧. 5 1೧00751870 (7೮ 701೮೮೧೦೦ 1 

181%೮ 10 1480 11110 ೮೦೧51001೩[100 (110 ೧0110 ೦017100 ೩! (110 11776೮ ೧810೮ ೮71೧7 ೩೧೮ 

70( (1೮ ೦7171005 (೩! (70 ೦೦1೮ 1118)/ 1121೮ 11010 10 10೮ 7೩5. 710110 ೧೧1೧1೧೧ 15 

10907 51೩01೮ ೦೫ 5೩(10. 11 00೩705 ೩೦೦೦೮178 10 (16 ೦1700775187005 ೦81೧೮ (173೮ ೩೧6 

10೦೩11. 

ವರದಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯುವದೆಂದರೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆ 
ನಡೆಯುವ ಸಮಯದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೇ ಹೊರತು ಹಿಂದೆ ಜನರು ತಾಳಿದ್ದಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ 

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಂತೆ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದೂ ಸ್ಥಿರ ಅಥವಾ ದೃಢವಾಗಿರುವದಿಲ್ಲ. 

ಅದು ಸ್ಥಳ ಕಾಲಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ವ್ಯಾಜ್ಯಗಸ್ತ ಪ್ರದೇಶದ 
ಅನೇಕ ಮಂದಿಯ ಸಂದರ್ಶನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಅದು ಅಂದಿನ 
ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ? 

"ಜನಸೇವಕ' ಏಫ್ರಿಲ್ ೨೨, ೧೯೭೦. 

9 



೨೯೬ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಲೆನಿನ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ 
ಗಾಂಧೀ ಹಸು ಜ್ಯ ಇ ಆಚರಿಸಿದ ನಂತರ ಇಂದು ಲೋಕವು ಲೆನಿನ್ ಶತಾಬ್ದಿಯನ್ನು 

ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಳವಾದ ಔಚಿತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷರ 
ಕಾರ್ಯವು ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. 

ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಲೆನಿನ್- -ಕ್ರಾಂತಿಯ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಂದಿರ 
ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅದು ಸತ್ಯ; ಇದು ಅಹಿಂಸೆ. ಅದು ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ಪ್ರಚಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರದ 
ಹಳೆಯ ಹಣಿಬರಹವನ್ನೇ ಅಳಿಸಿ ಹೊಸ ಭಾಗ್ಯ ರೂಪಿಸಿದ ಮಹತ್ಸಾಹಸ. ಇದು ಕೇವಲ ಆತ್ಮಿಕ 
ನೈತಿಕ ಅರಾಜಕತೆಯನ್ನು ಅಂತ:ಕರಣದ ಅಂತರ್ದನಿಯನ್ನೊಂದೆ ಧರ್ಮವೆಂದು ಮನ್ನಿಸಿ 
ಬದುಕಬೇಕಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ-ಸಮತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲೂರಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪೂರ್ಣ 
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದೋಲನ. 

ಪಂಚ ಮಹಾ ಕ್ರಾಂತಿ 

ಲೆನಿನ್-ಗಾಂಧಿ-ಇವೆರಡು ಧ್ರುವಗಳ ನಡುವೆ “ಚುಂಬಕ ಗಾಳಿ'ಯು ಬೀಸಿತು. ಲೆನಿನ್ರಿಂದ 
ಗಾಂಧೀಜಿಯತ್ತ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಧುನಿಕ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪಂಚ ಮಹಾ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ರೂಪಿಸಿವೆ. 

ಮೊದಲನೆಯದು ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಜ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ; ಎರಡನೆಯದು ಅಮೇರಿಕೆಯ 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ; ಮೂರನೆಯದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡದ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ-ಇದು 

ಆರ್ಥಿಕ; ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯದು ರಶಿಯಾದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲೆನಿನ್ ಕ್ರಾಂತಿ-ಇದು 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಮೂಲಾಗ್ರ ಲೌಕಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ. ಇನ್ನು ಐದನೆಯದು 
ಮಹಾತ್ಮಾಜಿಯವರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು. ಮಾನವನ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಎರಕಕ್ಕೆ ಹೊಯ್ದು ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ 

ಅನ್ಯಾಯ 'ವೃಷಮ್ಯ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಲು ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದ 'ಪ್ರಜೆಯ ಕೈಗೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ 

ವ್ಯಾಸ್ತವನ್ನು ಕೊಡುವದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಅಹಿಂಸಾಮಯ ಕ್ರಾಂತಿ-ಇದು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ತೆ 

ಮಾನವೀಯ ಸಮಾನತೆಯ ವಿಶ್ವಬಂಧುತ್ವದ ಕ್ರಾಂತಿ. 

ರಶಿಯದ ಪಾಠ 

ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷನ ಮೇಲೆ ರಶಿಯಾದ ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯಿಗಳಂತೆ ಲೆನಿನ್ರ ಪ್ರಭಾವವೂ 

ಬಲವಾಗಿ ಆಯಿತು. ಲೆನಿನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಉಗ್ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ೧೯೦೫ರಲ್ಲಿ ರಶಿಯಾದಲ್ಲಿ 

ತಲೆ ಎತ್ತಿದಾಗಲೆ. ಗಾಂಧೀಜೀ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. 

ಆಗಲೇ ಅವರು ಉದ್ಗರಿಸಿದರು; “೧೯೦೫ರ ಅಖಿಲ ರಶಿಯನ್ ರಾಜಕೀಯ ಮುಷ್ಕರವು 

ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಿರಿಯ ಪಾಠ. (೩ 816೩! 1೮5501 10 ೪5) ರಶಿಯನ್ ಜನತೆ ತೋರಿಸಿದಂಥ 

ಶಕ್ತಿಯನ್ನೇ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ರಶಿಯನ್ನರ ಹೋರಾಟದ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವೂ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು! 

“ಅವೆ ಸ್ವಾ ಮತ್ತೆ ಬರೆದರು” ರಶಿಯನ್ ಜನತೆ ವಿಜಯಿಯಾದರೆ, ರಶಿಯಾದ ಈ 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 
೨೯೭ 

ಕಾಂತಿಯ ಮಹತ್ತಮ ವಿಜಯವೆಂದು ಈ ಶತಮಾನದ ಮಹತ್ತಮ ಘಟನೆಯೆಂದು 
ಷ್ಟ ೫ ಜರಾ ಕೆ? 
ಎಣಿಸಲಾಗುವದು! 

ಪ್ರವಾದಿಯ ವಾಣಿ 

೧೮೯೦ರಲ್ಲಿಯೇ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದ ಪಾಂಚಜನ್ಯವನ್ನು ಊದಿದ 

ಸ್ವಾಮೀ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಂದಿದ್ದರು, “ಹೊಸ ಮನ್ವಂತರನ್ನು ತರುವ ಮುಂದಿನ ವಿಷ್ಪವವು 

ಬಹುಶ: ರಶಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಬಹುದು!” ಪ್ರವಾದಿಯ ಈ ವಾಣಿ ಸುಳ್ಳಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ರಶಿಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದ 

ಅಂದಿನಿಂದ (೧೯೦೫ ರಿಂದ) ಭಾರತದ ಅನೇಕ ದೇಶಭಕ್ತರು ಲೆನಿನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಂತ್ರ 

ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ೧೯೦೭ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟುಟ್ಗಾರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ನೆರೆದ 

ಅಂತರ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು 

ಮಾದಂಭಿಕಾಯಿಜೀ ಕಾಮಾ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಆರ್. ರಾಣಾ ಭಾರತೀಯ ರಶಿಯನ್ ಬಾಂಧವರ 

ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಗೀರಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಡುವರೆಂದು ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಮಾ ಹೇಳಿ 

ಆ ರಶಿಯನ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರುಹಿದರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಯಂ 

ಲೆನಿನ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಲೆನಿನ್ ತನ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು (ಹೆಸರು 

ಹೇಳದೆ) ಉಲ್ಲಖಿಸಿದರು. 

ಪ್ರಥಮ ಕ್ರಾಂತಿ ಪುರುಷ 

ಅಂದಿನಿಂದ ಲೆನಿನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಕಾರ್ಯದೊಂದಿಗೆ 

ಭಾರತೀಯ ದೇಶಭಕ್ತರ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ದೇಶಭಕ್ತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರಲ್ಲಿ. 

ಶ್ರೀ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ (ಶ್ರೀಮತಿ ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರ ಅಣ್ಣ 

ಮೊದಲಿಗರು. ಇವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೋಶಲಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ 

ಹೆಣಗಿದರು. ಮುಂದೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರಾಗಿ ಸೋವ್ವಿಯತ್ ರಶಿಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದರು. 

ಕ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ತಾದಾತ್ಮತೆ 

೧೯೩೪ರಲ್ಲಿ ಲೆನಿನ್ನರೇ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಮಾ ಅವರ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದುಂಟು.. 

ಆದರೆ. ಆಗ ಲೆನಿನ್ ಭಾರತೀಯ ನಿರ್ವಾಸಿತ ದೇಶಭಕ್ತರನ್ನು ಹಾಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ ೧೯೦೫-೭೦ರಿಂದಲೇ ಲೆನಿನ್ರನ್ನೂ ಅವರ ತಂತ್ರಗಳನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ 

ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರು ಮುಂದರಿಸಿಯೇ ಇದ್ದು ೧೯೧೭ರ ರಶಿಯನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಇವರು 
ಪೂರ್ತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರೊಂದಿಗೆ ತಾದಾತ್ಮ್ಮ ಹೊಂದಿದರು. 



ಹ) ತಗಿ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಲೆನಿನ್ರೊಂದಿಗೆ ರಾಯ್ 

೧೯೨೦ರ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪರಿಷತ್ತಿ (ಕೊಮಿಂಟರ್ನ್)ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ 
ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಲೆನಿನ್ರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಹಚರ್ಯ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಇವರಲ್ಲಿ 
ಶ್ರೀ ಮಾನವೇಂದ್ರನಾಥ ರಾಯ್ ಇವರು ಮುಖ್ಯರು. ಕಾಮ್ರೇಡ್ ರಾಯರು ಲೆನಿನ್ರ ಒಬ್ಬ 

ನಿಕಟ ಸಹಕಾರಿಗಳಾದರು,-ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಬೊರೊಡಿನ್ ಪ್ರಭೃತಿಗಳಂತೆ. ಲೆನಿನ್ರ ನಂತರ ಇವರಿಗೂ 
ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಪ್ರಭೃತಿಗಳಿಗೂ ಮತಬೇಧ ಬಂದಿತು. ಚೀನದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಗಾಗಿ 

ಲೆನಿನ್ರು ಬೊರೊಡಿನ್ ಮತ್ತು ಎಂ.ಎನ್. ರಾಯರನ್ನೇ ನೇಮಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. 

ರಾಯ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ 

ಏಶಿಯಾದಲ್ಲಿಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಸಾಹತುಗಾರಿಕೆಯ ವಿನಾಶದ ಹಾಗೂ 

ಜನತೆಯ ವಿಮೋಚನೆಯ ಬಗೆಗೆ ರಾಯರು ನಿರೂಪಿಸಿದ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಲೆನಿನ್ನರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. 

ಮುಂದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಎಂ “ಎನ್. ರಾಯರು ಒಬ್ಬ ಮೂಲ 
ಪ್ರವರ್ತಕರಾದರು. ಇವರಲ್ಲದೆ ವೀರೇಂದ್ರನಾಥ ಜಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ರಾಜಾ ಮಹೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ, 

ಶ್ರೀ ಬರಕತುಲ್ಲಾ ಇತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರು ಲೆನಿನ್ರ ಸಂಗಾತಿಗಳಾದರು. 

ಆಕ್ಟೋಬರ್ ಕಾಂತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ 

೧೯೧೭ರಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೇಸ್ಸಿನ ಅಧಿವೇಶನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ. ಅನ್ನೀ 

ಬಿರುಂಟರು ಆಗ ತಾನೆ ಅಕ್ಟೋಬರದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದ ರಶಿಯನ್ ರಾಜ್ಯಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು 

ಅಧ್ಯಕ್ಷಪೀಠದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯಿಂದ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತದ 

ಬದಲಾವಣೆ ಅಗಲಿದೆಯೆಂದೂ ಸೂಚಿಸಿದರು. 

೧೯೧೯ರಲ್ಲಿ ಗುರುದೇವ ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರರು ರಶಿಯನ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನೂ “ಹೊಸ 

ಯುಗದ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮೊದಲಿನ ಶುಕ್ರೋದಯ?'ವೆಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಲೋಕಮಾನ್ಯ 

ತಿಲಕರಂತೂ ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಕೆವಿಕ್ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ಕೋರಿದರು. 
ಲೆನಿನ್ರ ಕರ್ತೃತ್ವ ನೇತೃತ್ವದ ಕುರಿತು "ಕೇಸರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು (೧೯೧೮). 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲೆನಿನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಸನಿದ್ಧಿ 

"ಕೀಸರಿ' ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಕಲಕತ್ತೆಯ “ಮೊಡರ್ನ್ ರಿವ್ಹಾ'' ಮುಂಬಯಿಯ “ಕ್ರಾನಿಕಲ್” 

ಲೆನಿಸ್ನರ ಕುರಿತು ಬರೆದವು. ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯು ಮೇಲಿನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಅವಸಾನ ಮತ್ತು 

ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೊನೆಯ ಟೆ ಎಂದಿತ್ತು. "ಬಾಂಬೇ ಕ್ರೊನಿಕಲ್.” ೧೯೧೧-೨೪ರ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಲೆನಿನ್ನ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಗಳು ಒಂದೇ 

ಸಮನೆ ಎದ್ದವು. ಇದೇ ಸುಮಾರಿಗೆ ಲೆನಿನ್ರ ಚರಿತ್ರ ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೆದು 

ಪ್ರಕಟವಾಯಿತು. ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಮನದಟ್ಟಾದದ್ದು, 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೨೯೯ 

ಸಿರಿವಂತ ವರ್ಗಗಳ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಯ ಕೊನೆ, ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳ ವಿರುದ 

ಗೆಲುವಿನ ಹೋರಾಟ-ಇವೇ ಅಂಶಗಳು. 

ಲೆನಿನ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ನೆಹರೂಜಿ 

ಆ ಕಾಲದ ಲೆನಿನ್ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮುಂದಾಳುಗಳೂ, ಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ 

ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅವರದು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಭಿಮಾನಗಳ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕಾಗಿ 

ಹೋರಾಡುವ ಪರಾಕ್ರಮಿ ವೃತ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಲೆನಿನ್-ಕ್ರಾಂತಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ಉತ್ತೇಜನೆ ನೀಡಿತು. 

೧೯೨೪ರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಬಂಧು. ಸಿ.ಆರ್. ದಾಸರು ರಸಿಯನ್ ಸೋಶಲಿರುಂ ನಮ್ಮ ಜನರ 

ಬೌದ್ಧಿಕ ಕ್ಷಿತಿಜದ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಾಧಕವೆಂದು ಬರೆದರು. ಇದೇ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನೆಹರೂ ಪಿತಾ-ಪುತ್ರರು 

ರಶಿಯಾ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಬಂದರು. ನೆಹರೂಜಿ ಸೊವ್ವಿಯತ್ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿ 

ಲೇಖ-ಮಾಲೆಯನ್ನೇ ಬರೆದರು. ಲೆನಿನ್ರ ಕುರಿತು ಧನ್ಕೋದ್ಧಾರ ತೆಗೆದರು. ಅವರಿಂದ ತನಗೆ 

ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಸತಾಗಿ ನೋಡುವ ದಿವ್ಯದೃಷ್ಟಿಯೇ ದೊರೆಯಿತೆಂದು ಸಾರಿದರು! 

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಮುನಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ 

೧೯೨೫ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಬರೇ 
ಭಾವನಾಮಯ ಸಮತಾವಾದದ ಬದಲು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಿದ್ದಾಂತ ಕಾರ್ಲ್ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನ 
ಮತಪ್ರಚಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಂಕು ಕವಲು ಭಗತ್ 
ಸಿಂಗರೇ ಪ್ರಭೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಗಳ ಹಿಂಸಾವಾದಿ ದಲ (ಇಂದು ನಕ್ಷಲೀಯರ 
ಹಿಂಸಾವಾದದ ಗುರಿ ಧನಿಕ ಜಮೀನದಾರ ಜೊತೆದಾರರ ಮೇಲೆ; ಅಂದು ಈ ಹಿಂಸಾವಾದಿಗಳ 
ಗುರಿ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಅಳರಸರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು.!) 

ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅದರ್ಶ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಲೆನಿನ್ 
ವಾದ ತುಂಬ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಾಜವಾದ ತಲೆ ಎತ್ತಿತ್ತು. ನೆಹರೂ 
ಪ್ರಭೃತಿಗಳ ಭಾಷೆಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವೇರತೊಡಗಿತು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಿಸಾನ ಚಳುವಳಿ ಹಬ್ಬಿತು. 

ಭಗತ್ಸಿಂಗರ ಧನ್ಯವಾದ 

ಭಗತ್ ಸಿಂಗರು ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ಪಂಜರದಿಂದಲೇ ೧೯೩೦ರ ೬ನೆಯ 
ಲೆನಿನ್ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಲೆನಿನ್ ವಿಚಾರಧಾರ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಹಸಿಗರಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ 
ಕೋರಿದರು. ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೆಲಸಗಾರರ ಚಳವಳಿಗಾರರ ದನಿಗೆ ಭಾರತದ ದನಿಗೂಡಿಸಿದರು. 
ಶ್ರಮಜೀವಿ ವರ್ಗದ ಗೆಲುವು ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿಯ ಸೋಲು ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಸಾವು 
ಇವರನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಶರ ಗಲ್ಲಿಗೇರುವಾಗ ಆ ಹುತಾತ್ಮರು ಸಾರಿದರು. 

“ಜನಸೇವಕ' ಮೇ ೧೩, ೧೯೭೦ 
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ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ವರವೋ ಶಾಪವೋ? 
ಇಂದು ಮೇಘಾಲಯ ರಾಜ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟಾಯಿತು. 

ನಾಳೆ ದಿಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟವನ್ನೇರಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ವಿದರ್ಭ 
ಬೇರೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಉಗ್ರ ಚಳವಳ ನಡೆಯಿಸಿ “ವಿದರ್ಧದಂದಿಕೆ”ಯ 
ಆವಾಹನೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಂಭಿಸಿವೆ. ಅಂಧ್ರ ಒಡೆದು ತೆಲಂಗಾಣ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ 
ರಾಜ್ಯವಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಂದೋಲನ ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆಯನ್ನೇ ಗರೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಬೇಕು! 

ಇತ್ತ ಮೈಸೂರನ್ನು ಇಬ್ಬಾಗಿಸಿ ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ಆಚೆ ಈಚೆ. ಎರಡು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯಗಳು 
ಆಗಲೆಂದು ಹಾರೈಸುವ ಕಜ ಹುದ್ದರಿಗಳಿಗೇನೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ ಸ್ಟದ ಕೊರಕ 
ಪಟ್ಟಿಯನ್ನೂ ಗೋವೆಯನ್ನೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದೊಳಗಿನ '`ರಾಂಬೆ 
ಸೀಮೆಗಳನ್ನೂ ಒಡಗೂಡಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂಬ ಕೂಗೂ ಅತ್ತಕಡೆಗೆ 
ಹಬ್ಬಿದೆ. ಅದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆಯೇ ಕಾಕಾ ಕಾಲೇಲಕರರಂಥವರು ಸುರತದಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿಯವರೆಗೂ 

“ಸಾಗರೀ ಪ್ರಾಂತ'ವಾಗಬಾರದೇಕೆ?-ಎಂದೂ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು? ಸದ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ಗಾಳಿ ಚಿಕ್ಕಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪರವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ 

ಬೀಸುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಯೋಗ್ಯವೇ? ಸಾಧ್ಯವೇ? ತುಸು ಚರ್ಚಿಸೋಣ. 

ವರ್ಚಸ್ಸಿಗೇ ಕಾರಭಾರ 

ಇಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಬಲಿಷ್ಠವಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಲ ರಾಜ್ಯಗಳ-ವಿಶೇಷವಾಗಿ 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಒತ್ತಾಯ ವರ್ಚಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈಗಲೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ 

ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ವರ್ಚಸ್ಸಿನ ಒತ್ತಾಯ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರವನ್ನು 

ತಮ್ಮ ಇಚ್ಚೆಗೆ ಮಣಿಸಬಲ್ಲ ಕುಣಿಸಬಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯಾ 

ಸರಕಾರಗಳ ಬಲ ಬೆನ್ನಿಗಿದ್ದ ಧುರೀಣರಿಗೆ! 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ೧೦೦ ಸದಸ್ಯರು ಸಂಸತ್ತಿನ ರಾಜಕೀಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ 

ಬದಲಿಸಬಲ್ಲರು! ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ರಾಜ್ಯ. ನೆಹರೂಜಿ ಅಗಾಗ್ಗೆ 

ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು-ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯವೆಂದು. ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ 

ಹಿಂದುಳಿದ ರಾಜ್ಯದ್ದೇ ಅಧಿರಾಜ್ಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತ ಬಂದಿದೆ! 

ದಿವಂಗತ ಪಂತರ ಪಂಥ 

ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರೇ. ರಾಜ್ಯ ಪುನರ್ನಿಮಾಣ ಆಯೋಗದ 

ಸದಸ್ಮ ಶ್ರೀ ಸರದಾರ ಪಣಿಕ್ಕರರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪಶ್ಚಿಮವಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು 
ಶಿ ವಂ ಗಾ 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೩೦೧ 

ಕಾ” ಜಾ ಆದರೆ ಆಗ ಅಂದಿನ ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ ಜು 

ಶಾರಿ ಪ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಗಡುಗಡ ನಡಗುತ್ತ ಹೇಳಿವರು.” 

ಪಂತರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದವರು. ತನ್ನ ಶರೀರ ಇಬ್ಬಾಗ ಮಾಡಿಯೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು 

ವಿಭಾಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಗಜರಿಸಿದರು! ಉತ್ತರ. ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಅವಾಡವ್ಯ ವಿಸ್ತಾರದ 

ರಾಜಕೀಯ ಒಲುಮೆ ಜುಲುಮೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಜಯಪ್ರಕಾಶ ನಾರಾಯಣರೂ ಟೀಶಕಿಸಿದ್ದುಂಟು. 

ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುವ ಸುಲಭ 

ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸುವದು. 

ಕೇಂದ್ರದ ಬಲವರ್ಧನೆಯೆ? 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಶಕ್ತಿ ಹ್ರಾಸವಾಗಲು 

ಕಾರಣ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂಥ ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ-ಪಕ್ಷ ನಾಯಕರ 

ಪ್ರಭಾವದ ಒತ್ತಾಯ. ಅಂದರೆ ಕೇಂದ್ರದ ಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಇದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ 

ಒಂದು ಉಪಾಯವೆಂಜರೆ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಸುವದು. ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಎರಡು 

ಉದ್ದೇಶಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. (೧) ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಉಪಧಾಷೆ ಷೆಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃ 

ಪಡಿಯಚ್ಚುಗಳ ಸ ಸಂಘಟನೆ, ಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಸಂವರ್ಧನೆ. (೨) ಕೇಂದ್ರದ ವನ್ಯ, 

ರಾಜ್ಯಗಳ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಪರಸ್ಪರರನ್ನೂ, ಕೇಂದ್ರವನ್ನೂ ತನ್ನ ವಿಕಾಸಾಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕಾದ 

ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸತ್ತೆಯ ವರ್ಚಸ್ಸು ಆ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 

ಐಕ್ಕದ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಗಿಕಟ್ಟುಗಳ ಬಲವೃದ್ವಿ 

ಸಂವಿಧಾನ ತಿದ್ದಬೇಕು 

ವಿಕಾರವಶರಾಗದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ 

ಮನಗಾಣಬಹುದು. ಈಗಿದ್ದಂತೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಬಲಗೊಳಿಸುವದು ಬಹುತೇಕ ಅಶಕ್ಕ. 
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು 

ತಿದ್ದಬೇಕು. ದೊಡ್ಡ ರಾಜ್ಯಗಳ ದರ್ಪದ ಸತ್ತೆಗೆ ಲುಬ್ಬರಾದ ಪುಢಾರಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ 

ಒಪ್ಪಲಾರರು. 

ಆದರೆ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ? ಉಗ್ರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ತಿಕ್ಕಾಟಗಳನ್ನು 
ಸಡಿಲಿಸಿ ತಿದ್ದಬಹುದು. ಸ್ಥಾನಿಕ ಮಹಾತ್ವಾಕಾಂಕ್ಟೆಗಳ ಸಂತೈಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶ 
ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬಹುದು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾಕರನ್ನು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾಕರು ಸುಲಿಯುವರು, 
ಹತ್ತಿಕ್ಕುವರು ಎಂಬ ಕೂಗನ್ನು ಅಡಗಿಸಬಹುದು. ತೇಲಂಗಾಣದವರನ್ನು » ವಿದರ್ಬ್ದದವರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ 
ರತ್ನಗಿರಿಯವರನ್ನು, ಹಳೆ ಮೈಸೂರಿನ ಒಕ್ಕಲಿಗರನ್ನು, ಕುಮಾವ ತೇಹರೀ-ಗಢವಾಲಾದ 
ಉಪೇಕ್ಷಿತರನ್ನು ತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವದರಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ತ್ವೇತ್ವೆ ದ್ವೇಷಗಳ ರೋಷಾವೇಶಗಳನ್ನು 
ತಗ್ಗಿಸಬಹುದು ನೀಗಿಸಲೂಬಹುದು. 
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ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ! 

ವಿಶೇಷತ: ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾರಿಂದ? ಗಿರಿಜನ ಅದಿವಾಸಿಗಳಿಂದ-ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ 
ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಆತ್ಮವಿಕಾಸಕ್ಕಾಗಿ. ಮುಂದುವರಿದ ಧೂರ್ತ ಬಹುಸಂಖ್ಯರಿಂದ ಅಗುವ ತಮ್ಮ 

ಸುಲಿಗೆಯಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ. 

ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಜನತೆಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳ ಆಮಿಷವನ್ನು ಮುಂದೊಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ 

ಅಧಿಕಾರ ಲಾಲಸೆ ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು 

ಹವಣಿಸುವ ಆ ಜನರಲ್ಲಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಜಾಗೃತಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರಮುಖರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಸದ್ಯದ 

ವಿಶಾಲ ರಾಜ್ಯಗಳ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಕಾಶ ಅನುಕೂಲ ಸಿಗುವದಿಲ್ಲ! 
ರಿ 

ಗಡಿ ವ್ಯಾಜ್ಯದ ಮೂಲವೆಲ್ಲಿ? 

ಇಂದಿನ ಯುಗ-ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಯುಗ-ಚಿಕ್ಕ ಮಂದಿಯ ಚಿಕ್ಕ ಬುದ್ಧಿಯವರ ಯುಗ. 

“ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ “ಅಂದರೆ ಮಿಡಿಯಾಕ್ರಸಿ'ಯ ರಾಜ್ಯ. 7176 ₹1೮ 08 (10 800070 70("' ಅಂಥಲ್ಲಿ 

ಆಯ ಮೀರಿದ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳೂ ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕಾನೇಕ ಗುಂಪು ಒಳಗುಂಪುಗಳ ಪೈಪೋಟಿಯ 

ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಪೇಚಾಡುವ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಳಗಳೂ ಬೊಜ್ಜು ಬೆಳೆದ ರಾಜ್ಯದ ದೇಹವನ್ನು 

ಅರ್ಧಾಂಗವಾಯುವಿಗೆ ಇಳಿಸಿದರೆ ಸೋಜಿಗಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 

ಇಂಥಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉಪಾಯವೆಂದರೆ ಸದ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಗ್ರಹ 

ಹಿಡಿದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಬಿಡುವದೇ ಸರಿ. ಇಂದು ಭಾಷಾವಾರು ಪ್ರಾಂತಗಳಿಂದ 
ಉಂಟಾದ ಗಡಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ ಭಾಷಾವಾರು ಅಲ್ಲ ಭಾಷಾವಾರಿನ ತತ್ವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ 

ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸದಿರುವದೇ ಈ ಕೋಲಾಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಕೇಂದ್ರವು ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಲಿ 

ಭಾರತ ಒಂದು ಬಹುಭಾಷಿಕ ದೇಶ. ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆಯೂ ಒಂದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ 

ಮಾಧ್ಯಮ ವಾಹನ ಮತ್ತು ಪ್ರಧಾನ ಗಮಕ. ಅಂದಾಗ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಪೋಷಣೆ 

ವಿಕಾಸಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾತಾರಣದ ಆಶ್ವಾಸನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರಸತ್ತೆಯು 

ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು. 

ಈಗಿದ್ದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಧಾನ, ಬಹುಸಂಖ್ಯರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೇ 
ಎ ಜ್ಞ 

ಯಜಮಾನಿಕೆ ನಡೆಯಿಸುವ "ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜಿತ' ಪ್ರಭುತ್ವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆಂದರೆ 

ಆಯಾ ಭಾಷಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳೇ. 

ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಸರಿಸಮಾನತೆಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿ ಕಿರಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 

ಅಹಂಗಂಡ-ನ್ಯೂನಗಂಡಗಳು ಬಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ಅನ್ಯೋನ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಲೋಪವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ 

ಚಿಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯರ ನೆರವು ಒಡನಾಟ ಇಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ 
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ಅಮೇರಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆ 

ಅಮೇರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿ ಕಿರಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. 
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಫೆಡರಲ್ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಈ ತತ್ವವನ್ನು ಅನುಕರಿಸಲಿಲ್ಲ! 

ಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರ ಸರಣಿಯ 
ಪ್ರಾಬಲ್ಯವಿತ್ತು. ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಗಾಂಧೀವಾದದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ತತ್ವ. ಅಂದಾಗ ಒಂದೆಡೆಗೆ 
೦ದ್ರದ ಸತ್ತ ದುರ್ಬಲವಾಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡವು ಸಣ್ಣವು 

ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕೇಂದ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಸತ್ತೆಯ ಸಮತೋಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು ಕಠಿಣವಾಯಿತು. 

ತ್ತೆ 

ಇನ್ನು ಈ ವಿಷಮತೆ ವಿಶ್ವಾಸಗೇಡಿತನ ಎಲ್ಲ ನೀಗಬೇಕು. ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ 
ಸರಿಯಾದ ಪ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಾಜ್ಯ ್ ಯಗಳ ಗಾತ್ರ-ಪಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಿ ೀಯ 
ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚಕ್ಕ ರಾಜ್ಯಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. ಆ ವಡಿ 
ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರಾವಲಂಬನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇರದ್ರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ವೃದ್ಧಿ 
ಆಗಬೇಕು. 

"ಜನಸೇವಕ' ಡಿಸೆಂಬರ್ ೯, ೧೯೭೦ 

ಕ್ರ 
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ಸಹಕಾರೀ ಸಂಘಟನೆಯ ಫಟನೆ ಮತ್ತು ನಟನೆ 

ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಆರನೆಯ ಅಧಿವೇಶನ 
ಸಾಂಗ್ಯವಾಯಿತು. ಭಾರತದ ಭಾಗ್ಯಲತೆ ಈ ಸಹಕಾರ ವೃಕ್ಷವನ್ನೇ ಸುತ್ತಿ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆದು 
ಅಮೃತಫಲವನ್ನು ನೀಡುವದೆಂದು ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾಚಾರ್ಯರು ಕನಸು ಕಂಡಿದರು. 
ನಮ್ಮ ಈ ಗಣರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ '೦೦-೦7೮೫೩೪೮ ೦0177100 ೫/೦೩1' ಎಂಬ ಆದರ್ಶದತ್ತ 
ಒಯ್ಯುವ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಯೋಗವೆಂದು ನನಸಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದರು. 

ಆದರೆ ಸಹಕಾರ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದ ದಾರಿಯೇ ಬೇರೆ-ತೆರೆದ ದಾರಿಯೇ ಬೇರೆ ಆದಂತಿದೆ. 
ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅತ್ತ ಸರಕಾರೀ ರಂಗ ಇತ್ತ ಖಾಸಗೀ ರಂಗ; ಇವೆರಡರ ಲೋಪ ದೋಷಗಳನ್ನು 
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಈ ಸಹಕಾರೀರಂಗ ಒಂದೇ ಸಾಧನವೆಂಬ 

ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಗೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಹಕಾರೀ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಶಿಲ್ಪಿಸಿದ್ದು. 

ಹುತ್ತದೊಳಗೂ ಹುತ್ತ 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಧನೆ ಎತ್ತಸಾಗಿದೆ? ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ 

ದುರ್ವ್ಯವಹಾರದ ದುರ್ಬಲ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಸ್ವಾರ್ಜದ ಮೂಢ ಭಾವನಾಮಯ 

ಸಂಭಾವಿತತನದ ಅದನ್ನು ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಧೂರ್ತಲೋಭಿಗಳ ಕಾಠಸ್ತಾನದ ಹುತ್ತದಲ್ಲಿ ಹುತ್ತ 

ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. 

ಕಳೆದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರೀ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿಸುವ ಸರಕಾರೀ ಅಧಿಕಾರಿ 

ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗ ಇವೆರಡೂ ಕಟುಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾದವು. ಆದರೆ ಆದರೆ 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಎರಡನೆಯ ವರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಟೀಕಿಸುವದು ಅನಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಖಾಸಗೀ 

ವ್ಯಾಪಾರಿ ಇರುವದೇ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ. ಆತ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮನಸಾ ಮೆಚ್ಚಲಾರ. ಆತನ ಸಹಕಾರ 

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲಾಭಬಡಕನೊಂದಿಗೇ-ಅದೂ ಒಂದು ಧೂರ್ತ ಹಂಚಿಕೆಯ ಮಟ್ಟಿಗೆ. 

ಸಾಹುಕಾರಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನೆ 

ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಸಹಕಾರೀ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹುಕಾರೀ ಕೈವಾಡ ಕೀಟಲೆಯೋ ಕೋಟಲೆಯೋ 

ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ-ಅದು ಕೇವಲ ಸಹಕಾರೀ ಆಡಳಿತದ ತಿಳಿಗೇಡತನವೋ ಹೊಣೆಗೇಡಿತನವೋ- 

ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೈಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಉತ್ತೇಜನೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೂಲಕವೇ ಸರಿ. 

ಇಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳ ಹುತ್ತ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದ್ದರೆ, 

ಅದು ಕೇವಲ ಸಹ ಕಾರೀ ಇಲಾಖೆಯ ಅಪಯಶಸ್ಸಿಗೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ದಶಕಗಟ್ಟಲೆ ವರ್ಷ ಈ ಇಲಾಖೆ 

ಈ ಕುರಿತು ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 
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ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ದುರಾಡಳಿತ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ಅಷ್ಟು 

ಪಳಗದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಆಡಿಟರ್ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿ ಮೇಲೆ ರಿಪೋರ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆ ರಿಪೋರ್ಟಿನಂತೆ 

ಇಲಾಖೆಯ ಅಳುವ ಪ್ರಭುಗಳು ಏನೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆಲವು 

ಕದೀಮಕ್ಕುಳಗಳಿಗೆ ಶಾಮೀಲು. ಆಗ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಆ ಬಡಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕತಪಾಸಕ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ 

ಆ.ಊರಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವಂತೆ ಇಲ್ಲ! ಆತ ಸಂಸ್ಥಾನಿಕರ ಸೇಡಿಗೆ ಅಹುತಿ ಆಗದಿದ್ದರೇ ಅದೊಂದು 

ಅಶ್ಚರ್ಯ! 

ಹಳೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಮದ್ದು 

ಇಂದು ಸಹಕಾರಿ ಪತ್ತುಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಘಟನೆಯ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಈಗಿದ್ದಂತೆಯೇ 

ಇನ್ನೂ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಶಾಲಗೊಳಿಸುವದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೆಳೆಯಿಸಿ 

ಸಂಘಟನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ವಿವಿಧೀಕರಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಹುಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಹಳೆಯ 

ಜಡ್ಡಿಗೆ ಅದು ಹೊಸ ಮದ್ದು ಅಲ್ಲ 

ಇಂದು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರೀ ಸಂಘಟನೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ 

ಹೊಂದಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು ಪ್ರತಿ ೫ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ. 

ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬೇಸಾಯಗಾರರಿಗೆ ಅವು ಅಗ್ಗದ ಸಾಲವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿವೆ. ಸುಮಾರು ನೂರಕ್ಕೆ ೬೦ರಷ್ಟು 

ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಈ ಸಹಕಾರೀ ರಂಗದ ಮುಖಾಂತರವೇ 

ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿಯೆಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡೂ, 

ಬೇಸಾಯಗಾರರಿಗೆ ಅಂಥ ಯಾವ ಸೇವೆಯನ್ನೂ ಕೊಡದೆ ಇತರ ಸಹಕಾರೀ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು 

ನಡೆಯಿಸುವ ಸಂಘಗಳೂ ಉಂಟು. ಆ ಮಾತು ಬೇರೆ. . 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಾದರಿ 

ಮಹಾವಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರೀ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ 

ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ೬ರಲ್ಲಿ ೧ ಪಾಲು ಸಹಕಾರೀ ಕಾರಖಾನೆಗಳೇ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿವೆ. 
ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿರಣಿಯ ಅಕ್ಕಿ, ಗಾಣದ ಎಣ್ಣೆ » ಜಿನ್ನಿನ ಹತ್ತಿ, ಡಬ್ಬಿಯ ಮೀನು ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರೀ 

ರಂಗದ ಒಳ್ಳೆ ಊರ್ಜಿತ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿವೆ. 

ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಖಾಸಗೀ ಬಂಡುವಾಳವು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿ ಸಹಕಾರದ ಮೂಲ 
ತತ್ವಗಳನ್ನೇ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಮಟ್ಟದ ಅನೇಕಾನೇಕ 

ಪತ್ತುಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಘಗಳು ಸಾಯಲು ಬಿದ್ದಿವೆ. 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಹಕಾರೀ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಟೆಲು, ಚಹದಂಗಡಿ, ಹಾಸ್ಸೆಲು, 
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಸಿನೇಮಾ ಮಂದಿರ ಇತ್ಯಾದಿ ನಡೆಯಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೊಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರಿಗೆ 
ಸಹಕಾರೀ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ (0೦8೮೮೧೩1 ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಪರ್ಮಿಟ್ಟು, ಲೈಸನ್ನು 
ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ. 



$೨ ೦೬ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ನಮ್ಮೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೋ? 

ಆದರೆ. ಈ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಹಕಾರಿ ಸೊಸೈಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ೧೨ ಮಾತ್ರ 
ವ್ಯವಹಾರ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆ! ಉಳಿದ ಸೊಸೈಟಿಗಳು :ಒಂದೇ ಒಂದು. ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 
೧೬೦ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾನಿ:ಮಾಡಿಕೊಂಡಿವೆ! 

ಇದಕ್ಕೆ ಸರಕಾರದ ಮೊಂಡ ಭಂಡತನವೇ ಕಾರಣ.`ಸಹಾಯಧನದ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ 
ವಿಧದ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅನುಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರೀ ಇಲಾಖೆಯು ನಿಷ್ಠುರವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ತನ್ನ 
"ವಿವೇಕ'ವೆಂಬುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇಂದು 6190ಗ171118೩10ಗಎಂಬ ಶಬ್ದದ ವ್ಯಭಿಚಾರ 

ನಡೆದಿದೆ. ಅದು ಕೇವಲ ಪಂಜ್ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯನಾಮವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ! 

ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಇನ್ನು ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಾಸಹಕಾರಿಯೊಂದೇ ತರಣೊಪಾಯವಾಗಲಾರದು. ದೇಶದಲ್ಲಿ 

ನೂರಕ್ಕೆ ೮೦ರಷ್ಟು ಸಾಗಿನ ಭೂಮಿ ೫ ಎಕರೆ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒಡೆಯರಾದ 

ಸುಖವಸ್ತು ಬೇಸಾಯಗಾರರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅಂದಾಗ ಸಹಕಾರೀ ಸಂಘಟನೆಯ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆ 

ಈ "ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತರ' ಪಾಲಿಗೇ ಸೇರಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇಂಥವರ "ಹಸಿರು' ಕ್ರಾಂತಿ ಹೀಗೆಯೇ 
ಅವರು ಸಹಕಾರೀ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕವಳಿಸುತ್ತ ಸಾಗಿದರೆ, ಬಹುಕಾಲ ಹಸಿರಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. 

ಅದರ ಬಣ್ಣ ಕೆಂಪೂ ಅದೀತು ಎಂದು ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ಚವ್ಹಾಣರೇ ಗಂಭೀರ 

ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

ಅಂದರೇನು ಆಮೂಲಾಗ್ರ ಭೂ ಸುಧಾರಣೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗೆಹರಿಕೆ ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿ 

ಆದಹೊರತು, ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರೀ ಸಹಾಯ-ಸೌಕರ್ಯಸೇವೆ ಸಾಧನೆ ಹೊಸ ಸಿರಿವಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನೆ 

ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧನವಾದೀತು? 

“ಜನಸೇವಕ” ಮೇ ೧೨,೧೯೭೧ 
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(2) [3 
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ನಿಮ್ಮ ಅಭರ್ಥಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು? 
ಕ ಬಿ ( 

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರಬೇಕು. 

ನ್ರಿಮಶಸ್ಪಸ್ಟದ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯದಿಂದ- ಅದೂ ಸಮಾಖಿತಂಸಂಯ ಗಿಯಾದ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ 

ಸುವಂಥವನಿರಬೇಕು. 

ಅವನು ಬಂಡುವಾಲದಾರ ಕಳ್ಳ ಪೇಟೆಯ, ಕಪ್ಪುಹಣದ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥಗಳುಳ್ಳ 

ಮೇಲ್ವರ್ಗಗಳ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗಿರಬಾರದು. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ 
ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ಅಂಥ ವಲಯಗಳ ಬೆಂಬಲ ಧನಬಲ: ಪಡೆದವನೂ, ಪಡೆಯುವವನೂ 
ಇರಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಈ ವರ್ಗಗಳು ಅವನನ್ನು 
ತಮ್ಮ ಹಿತ ಸಾಧನೆಗಾಗಿಯೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ 
ಹಣದ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆಯದೆ ಉಳಿಯಲಾರರು. 

ಕೃತಜ್ನನಿರಬೇಕು 

ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತನಿರಬೇಕು. ಸುಸಂಸ್ಕೃತನಂತೂ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆರಿಸಿ 
ಹೋದನಂತರ ತಮ್ಮ ಮತದಾರ ಸಂಘದವರನ್ನು ಮರೆಯುವಂಥ, ಹೀನಾಯವಾಗಿ 
ನೋಡುವಂಥ, ಅಲಕ್ಷಿಸಿ ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಮಹಾಶಯನಿರಬಾರದು. ಮತದಾರ ಸಂಘಕ್ಕೆ 
ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಾಗಿ ಉಪಕಾರಿಯಾಗಬೇಕು. 

ಕಾಯಿದೆ ಜ್ಞಾನ ಮುಖ್ಯ 

ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ಕಾಯಿದೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವಾದೀ ಸಂಘಸಂಸ್ಥೆಗಳ 
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಜ್ಞಾನ ಅನುಭವ ಇರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. `ಬರೆ ಖಾಸಗೀ ಸಜ್ಜನಿಕೆ, ಸರಳತನ 'ಿದ್ದ 
ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲದು. ನಾಳೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆದಿದೆ- ನಡೆಯಲಿದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 
ಎಂಬುದರ ತಕ್ಕ ತಿಳುವಳಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವನಾಗಿರಬೇಕು. ಬರೆ ಎತ್ತಿದ 
ಕೈಯ ಜೀವಂತ ಕಂಬವಾಗಬಾರದು. 

ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಸ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ 

ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ತತ್ವ-ತಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಆ 
ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ ಅಥವಾ ಆಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಶಿವದರಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಹಕಾರೀ ಸಂಘ ಮುಂತಾದ 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಸೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 

ಗ | 

ಅವನಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ-ವಿಶೇಷತ: ಬಡ ಹಿಂದುಳಿದ ಜನರ 
ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕಳಕಳಿ ಇರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. 



ಷ್ಟಿ ಕ್ 

ಓಲ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಚಾರಿತ್ರ , ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಾರಿತ್ರ್ಯ, ಶುದ್ಧವಿರಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ 
ಬಲಬೀಳುವ ಮನೋದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅವನ(ಳ)ಲ್ಲಿ ಇರಕೂಡದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಬುಗೊಡುವ ಧನಲೋಭ, 
ದುಂದುಗಾರಿಕೆ, ಭೋಗವಿಲಾಸಗಳ ಒಲವು ಬಲಿಷ್ಠ ದುರ್ವಸನ ಯಾವದೂ ಅಂಥವನಲ್ಲಿ 
ಇರಕೂಡದು. 

4 

ತತ್ತರತೆ ಇರಲಿ 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ವಿನಯ, ಧೈರ್ಯ, ತನ್ನ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು 
ಬೇಕು-ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಂಡಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವಾಗ್ಮಿತೆ, ಗಲಭೆ ಗುದ್ದಾಟ ಪುಂಡಾಟಗಳಿಂದ 
ದೂರವಿರುವ ಸಭ್ಯತೆ, ಇತರರ ದುಃಖ ದೂರುಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತತ್ಪರತೆ 
ಸಾಕಷ್ಟು ಇರಬೇಕು. 

ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ, ಬಳಗ, ಜ್ಞಾತಿ, ಜಾತಿ ಇವುಗಳ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ 

ದೂರವಿರುವವನಾ(ಳಾ)ಗಬೇಕು. ಜಾತ್ಯತೀತತೆ ಅವನ ನಿತ್ಯ ನಡಾವಳಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಬೇಕು. 

ಸಮಾಜವಾದಿಯಾಗಿರಲಿ 

ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸಮಾಜವಾದದತ್ತ ಒಲವು ಇರಬೇಕು. ಪರೋಪಜೀವಿ ಆಗಕೂಡದು. 

ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಡವರ ಕೆಲಸಗಾರರ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಇತರರ ದುಡಿಮೆಯ ಅನ್ಕಾಯ ಲಾಭ 

ಪಡೆದು ಆಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಮೆರೆಯುವವನಿರಬಾರದು. 

ಈವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಯ 

ಅಂಗವಾಗಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಅಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಂದ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ತರಬಹುದಾದ ಎಲ್ಲ 

ವಿಧಾನಗಳನ್ನೂ, ವಿಧೇಯಕಗಳನ್ನೂ, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪುರಸ್ಕರಿಸುವ 

ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಗತಿಪರ ಮನೋವೃತ್ತಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ನಡೆನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಬೇಕು. 

ಧರ್ಮ ಜಾತಿ ಬೇರೆ 

ನಿಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಧರ್ಮದಿಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ, ಖಾಸಗೀ ಬಾಳಿನಿಂದ 

ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೋಡಬಲ್ಲವನಿರಬೇಕು. 

ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವಂತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾರತಮ್ಯ ವೈಷಮ್ಯ 
ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಿಸದಂತೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. 

ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಾವು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹುರಿಯಾಳನ್ನು ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ 

ನೋಡಲು ಲಕಿಸಬೇಕಾದವ. ಇಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಯಾವದೇ ಪಕ್ಷ ಪಂಗಡದ ಲೇಬಲ್ಲು ಮತದಾರನಿಗೆ 
ಪ ದಡ 

ಅದು ಗೌಣ-ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನವೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಮಾತನ್ನು ಎತ್ತುವದಿಲ್ಲ! 
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೩೦೯ 

ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕ ಗೆದ್ದಂತೆ 

ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಯ "ಟಿಕೇಟು ಪಡೆದು ಚುನಾವಣೆಯ ರಂಗಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಿರಲಿ, 

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮೊದಲೂ, ಕೊನೆಗೂ ತನ್ನ ಮತದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನ 

ಪ್ರಥಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಪಕ್ಷದ ಧೋರಣೆಗೆ ಬೆಲೆ. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಮತದಾರರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಕು? ಎಂಬುದೊಂದನ್ನೇ ಗಮನಿಸಿ 

ಈ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನೂ ಶೆ 

ಚುನಾವಣೆಯನ್ನೂ ಗೆದ್ದರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಗಳನ್ನೇ ಗೆದ್ದಂತೆ! 

“ಜನಸೇವಕ' ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೩,೧೯೭೨ 
ಳಾ 
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ಕನ್ನಡವೂ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡವೂ 

ಭಾಷೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪುನರ್ಫಟನೆ ಆದಂದಿನಿಂದ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಶಃ 
ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಕಲ್ಪನೆ ನಮಗೇ ಇನ್ನೂ ಆದಂತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ 
ಬರೆ “ಖಾಸಗಿ ರಂಗ'ದ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಳಕೆ ಮಾತಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ. ಇತರ 
ಮಹತ್ವದ ಸಂಪದ್ಮೂಲಗಳಂತೆಯೇ "ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗ'ವನ್ನು ಸೇರಿದೆ. ಹಿರಿಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಂತೆ 
ಬಂಡುವಾಳು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಬಾಬುಗಳಂತೆ ಕನ್ನಡದ್ದೂ ಸರಕಾರೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಅದೀಗ: ರಾಜ್ಯ 

ವ್ಯವಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ ಆಡಳಿತೆಯ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಮುಖವಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ 

ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಭುತ್ವದ ಭಾಷೆಯಾಗಿದೆ. 

ಅಂದರೆ ಈಗಾಗಲೆ ಅಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅದು ಚಲಾಯಿಸತೊಡಗಿದೆಯೆಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ 

ಆ ಅಧಿಕಾರ ಸಂಪತ್ತು ಇನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೊಸ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ 

ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹುರುಳಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆ ಪರಿಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತಿಗಳು 
ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೂತು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ ಅಕಬರರನ "ದೀನೆ ಇಲಾಹೀ' ಧರ್ಮದಂತೆ ಒಂದು ಮೇಲ್ 
ಹೇರಿಕೆಯ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿ ರಚಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ಭಾಷೆಯೆಂಬುದೇ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೊತ್ತು. 

ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನೋಗತದ ಬಿಂಬ. ಅದೊಂದು ಸಾಮುದಾಯಿಕ 

ಸಾಧನೆ-ಸಾಮಾಯಿಕ ವಿನಿಯೋಗ ವಿನಿಮಯದ ವಸ್ತು. ಅಂದಾಗ ಅದರ ವೃದ್ಧಿ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳ 

ಮೊದಲನೆಯ ಹಾಗೆಯೇ ಕೊನೆಯ ಆಧಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸರ್ವೋಪಯೋಗಿಯಾಗಿ 

ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಚಾಲನೆ. 

ಇಂಥ ಚಾಲನೆಗೆ ಎರಡು ಮುಖ. ಒಂದು ಅದನ್ನು ರಾಜ್ಯಭಾಷೆಯಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನದಿಂದ ಸರಕಾರೀ ಪತ್ರ ಪರಿಪತ್ರಗಳ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು 

ಆರಂಭಿಸುವದು. ಹಾಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಹೊರತು ಅದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಒಂದು ಭದ್ರತೆ ಅದರ 

ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒತ್ತಾಯ (8880000) ಬರುವದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅದೇ ಸಮಯ ಅಥವಾ ಆ 

ತನಕ ನಾವು ನೀವು ಕಲಿತವರೂ ಕಲಿಯುವವರೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ.ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 

ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ನಿಂತವರು, ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು 

ಹೆಗಲೆಣೆಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವವರು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖವೂ ಇದೆ. 

ಆ ಮುಖವೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದ ಈ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಆದರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೂ 

ಶೋಭೆಯನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಿಸಲು ಕಂಕಣಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವದು. "ನಮ್ಮ ದಿನಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಾಗೂ ಸರಕಾರಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಬಳಿಸುವದು. ಇದರ ಸರ್ಕ 

ಕನ್ನಡೇತರ ಶಬ್ದ-ಪದ-ಪ್ರಯೋಗಗಳು ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರಿದಲ್ಲಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ 

ಕಿತ್ತು ಒಗೆದು ಭಾಷಾಶುದ್ಧೀಕರಣ ಆರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ತಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹಿರಿಯ 

ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನೆಹರೂ ಈ ಕುರಿತು ಗದ್ದರಿಸಿದ್ದು ನಾವು 
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ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. "ಪ್ಲಾನಿಟೋರಿಯಂ' ಎಂಬ ಶಬ್ದವನ್ನು "ಕೃತ್ರಿಮ ನಭೋಮಂಡಳ'ವೆಂದು 

ಅನುವಾದಿಸಿ ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸವನ್ನು ಅವರು ಕೆರಳಿ ಖಂಡಿಸಿದರು. ವಿಜ್ಞಾನದ, ತಾಂತ್ರಿಕ, 

ಅನೇಕ ವಿದ್ಯೆ ವ್ಯವಸಾಯಗಳಿಗೊಪ್ಪವ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವು ಯಾವ ಭಾಷಿಕದಿಂದ 

ನಾವು ಈ ವರೆಗೆ ತಂದಿರುವೆವೋ ಅವರದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಒಳಿಸೋಣ. ಹುಚ್ಚು ಮಂಡಿವಂತಿಕೆಗೆ 

ಬಿದ್ದು ಪೆಚ್ಚಾಗುವದು ಬೇಡ. ಭಾಷೆ ಬೆಳೆಯುವಾಗ, ಇತರ ಸಜೀವ ಸತ್ವ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ, 

ಅನೇಕ ಹೊರಗಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಳಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು 

ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೂ ಅನೇಕ ದ್ರಾವಿಡ (ಕನ್ನಡವೂ) ಶಬ್ದಗಳು ಸೇರಿದ್ದುಂಟು. 

ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಅಪಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರುಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಸ್ವಂತ ಬಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಸೇರಿ 

ಸರ್ವಮ್ಯವಾದದ್ದೂ ಉಂಟು. (ಉದಾ. "ಮಿತ್ರ', "ಮಿಹಿರ'.) ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಮಠ ಮಡಿವಂತಿಕೆಯ 
ದುರಭಿಮಾನ ಹತ್ತಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು, ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಬೆಳಿಸುವಾಗ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ 

ಅನ್ಯದೇಶಿಯ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರದಿಂದ "ವಿದೇಶೀ :ವಿನಿಮಯ'ವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸೋಣ. ಆದರೆ.ಅವನ್ನು 
ನಮ್ಮ ನುಡಿಯ ನಾಲಿಗೆಯ ಹಾಗೂ ನುಣ್ಣರದ ನಡಾವಳಿಗಳ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಒಗ್ಗುವಂತೆ. ಆಗ್ರಹ 

ಹಿಡಿಯೋಣ. 

ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಹಿರಿದಾದ ವಿಧಾಯಕ ಕಾರ್ಯವಿನ್ನೊಂದು ನಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ನಮ್ಮ 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವ್ಯಂಜನೆಯ ವಿವಿಧ ಛಾಯೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಅನೇಕಾನೇಕ ಶಬ್ದಗಳೂ 

ಧಾತುಗಳೂ ಈಗ ನಮಗೆ ಒದಗುವದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಒಳ್ಳೆಯ ರೂಪಗಳು ಹಳೆಯ ರೂಪಗಳು 

ಈಗ ಲೋಪ ಹೊಂದಿವೆ. ಇದ್ದರೂ ಒಂದೆರಡು ಬಗೆಯಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬದುಕುಳಿದಿವೆ. ಒಂದು 

ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಎಂದಿನಿಂದಲೂ “ತಕ್ಕ” ಎಂಬ ರೂಪವನ್ನು "ಯೋಗ್ಯ' “ಸಮರ್ಪಕ' 

ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. .ಆದರೆ. ಆ ರೂಪದ ಮೂಲಕ *“ತಗು' ಎಂಬ 
ಧಾತು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆಯಿಂದಲೂ ಎಂದೋ. ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಆದರೆ 

ಸೋಜಿಗವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾಭಗಿನಿಯಾದ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಧಾತು ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಯಾಪದವಾಗಿ 

ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿದೆ. “ತಾಳಿಕೆಗೆ ಬರು' ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ. 
ಅದೇ ರೀತಿ "ಪತಿಕರಿಸು' ನಾವು ಬಿಟ್ಟ ಈ ಧಾತು ಮರಾಠಿಯರು “ಪತ್ಯರಿಸಿ'ದ್ದಾರೆ! ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 
ಇಂದು "ಕುರಿತು' ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಿದೆ. ಹೀಗೆ. ಅನೇಕ ಲುಪ್ತ-ಗುಪ್ತವಾದ ಸುಪ್ತ 
ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡ ಧಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚೇತೋಹಾರಿಯಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ 

ಮಾಡಬೇಕು. 

ಇದಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾದ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಪಡೆನುಡಿ (161017) ಗಳ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಿವಾರಣೆ. 
ಸದ್ಯ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದವು: ಬಹುಪಾಲು ಸಮಕಲು ನಾಣ್ಯಗಳಂತಾಗಿವೆ. "ಸಮಕಲು ನಾಣ್ಯ' ಆ 
ಪಡೆನುಡಿಯೇ ಹೊಸತಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದು. ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ 
ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಂದ ನಾವು ಭಾವ ವ್ಯಂಜನೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು. ಪದ-ಪುಂಜಗಳನು 
ಎತ್ತಿ ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಬಳಿಸಬೇಕು.. ನಾಪಿತನ, ಕುಂಬಾರನ, ಕಮ್ಮಾರನ, ಗದ್ದೆ ಗೆಯ್ಮೆಯ, 
ಅಂಬಿಗನ, ತೋಟಪಟ್ಟಿಯ, ಅಡಿಗೆಯ, ಮನೆಯ, ಪೂಜಾವಿಧಾನದ, ಅಂಗಡಿಕಾರನ, ಎಮ್ಮೆ 

ಘೀ 

[ 



೩೧೨ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಬಗೆಬಗೆಯ ಕಸಬುಗಾರಿಕೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾತುರೂಪಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಪಡೆನುಡಿಗಳನ್ನಾ 

ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಚಿತ್ರಮಯವಾಗಲಾರದು, ಶ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಲಾರದು, ಧ. ಧನ್ಯ ಜಬ ಉ ಇರತು ನ 

ಆಗಲಾರದು, ಮಾರ್ಮಿಕವೆನಿಸಲಾರದು, ಮನೋಜವಾಗಲಾರದು. 

ಇಂದು ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಕ್ರಿಯಾ ಪದಗಳನ್ನು "ಮಾಡು' "ಆಗು' “ಪಾಡು' ಮುಂತಾದ 
ಸಹಾಯ ಕ್ರಿಯೆಗಳ “ಮರ. ಕಾಲು'. ಕಟ್ಟ. ನಡೆಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಭಾಷೆಯ ಶಕ್ತಿಗೊಂದು 
ಕುಂದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ "ದೇಶೀ' ಬಾಯ್ನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಛಾಯಾರ್ಥಬೋಧಕವಾದ 
ನೂರುಗಟ್ಟೆ ಧಾತುಗಳು ಪದ ಮೂಲಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಜೀವಂತವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ 
ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರಯೋಗ ಮಡಿನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಕನ್ನಡವು ಕನ್ನಡಿಗರ ಭಾವಬಿಂಬವನ್ನು 

ಪೂರ್ತಿ ಒಡಮೂಡಿಸುವ ರನ್ನಗನ್ನಡಿ ಆಗುವದು. 

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡವು ಯೋಗ್ಯ ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರ. ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳಿಂದ, ಜಾನಪದ 

ಹಾಡುಗಳಿಂದ, ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಿರಪರಿಚಿತ ತುಂಡು ಪದ್ಯಗಳಿಂದ, ಲೋಕಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳ 

ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ, ತೆಂಗು, ಅಡಿಕೆ, ಬತ್ತ ಬೆಳೆಯಿಸುವ ಹೋರೆಗಳಿಂದ, ಕರಾವಳಿಯ 

ಮಚವೆ-ದೋಣಿ-ಪಾತಿಗಳ. ಮುನ್ನೀರ ಬದುಕಿನಿಂದ, ಹಟ್ಟಿ-ಕೊಟ್ಟಿಗೆ, ಬೆಟ್ಟ-ಬೇಟೆಗಳ 

ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಸಾರವತ್ತಾದ ಪದಾವಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅವುಗಳ ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾದ 

ಉಪಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಬರಹಗಾರರು ಮಾಡಲು ಏಕೆ ಪಂಥ ತೊಡಬಾರದು? : ಇಂಥ 

ಯತ್ನ ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಶ್ರೀ ದಿನಕರ ದೇಸಾಯಿ, ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ, ವ್ಹಿ. ಜಿ. ಭಟ್ಟ ಮುಂತಾದ 

ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ವ್ಹಿ ಜಿ. ಭಟ್ಟರ ಶೈಲಿಯ ಸತ್ವವಂತೂ 

ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಂಪನ್ನವಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪ್ರತಿಭಾ ವೈಖರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ. 

ಆದರೂ ನಾವು ಸೂಚಿಸುವದು ಹೀಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದಟ್ಟಛಾಯೆಯ ಪ್ರಾದೇಶಿಕತೆಯಲ್ಲ. 
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ, ವ್ಯಾವಸಾಯಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಎತ್ತಿ ತಂದ ಅರ್ಥಪುಷ್ಪ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷಿಷ್ಟ ಪದ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಭಾವ ಪ್ರಕಟೀಕರಣಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವದು. ಇಂಥ 

ವಿನಿಯೋಗದ ಹಲವಾರು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ವಿಸ್ತಾರದ ಭಯದಿಂದಲೇ ಕೊಡಲಾರದೆ 

ಉಳಿದಿದ್ದೇನೆ! 

ಇಂಥ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಂಥ ಪದಾವಲಿಗಳ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟಾರ್ಥದ ಶಬ್ದಗಳ 

ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುವದು ಜೀವಾಳದ ಕೆಲಸ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ಅಮೂಲ್ಯ 

ಅನನ್ಯ ಕಪ್ಪಗಾಣಿಕೆ ಇದು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ- ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಓದುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗುಂಪುಗೂಡಿ, 

ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮನೆತನದ ಕಸ ಬುಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೋಧಿಸಿ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ 

ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಬೇಕು. ನಾಸ ಕಜ್ಜಾಯ, ತೋಟ-ಪಟ್ಟಿ, ಗದ್ದೆಗೆಯ್ಮೆ, ಒಕ್ಕಲ, 

ಹರಿಕಂತರ, ಹವ್ಯಕರ, ಕಡಲ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ, ಜಪದ ಕಮ್ಮಾರ- ಬೋಜ ಕಗ 

ಗಾಡಿಕಾರರೇ ರಾದ ಉದ್ದಿಮೆಗಾರರ ಬಳಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಹಾಗೂ ವಿಪುಲ ಮು ಸ್ತು, ಕ್ರಿಯೆ, 

ತಂತ್ರ, ಉಪಕರಣಗಳೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ, ಧಾತು, ವಿಶೇಷಣಾದಿ ಶಬ್ದ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ 

21. 
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ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ 

ಆವೇಶದಿಂದ ಅಣಿಯಾಗಬೇಕು. 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲಕೆಲವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಘಗಳಿವೆ. ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. 

ಜಿಲ್ಪೆತುಂಬ ತರುಣ ಬರಹಗಾರರ ಗುಂಪುಗಳಿವೆ. ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಯ ತಳಪೀಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ತಲ್ರುವ 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪಡೆ ಇದೆ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಜನ ಈ ಕನ್ನಡದ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 

ಸಿದ್ದರಾದರೂ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಅಭ್ಯದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಾ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಐಶ್ವರ್ಯದ 

ಕಾರ್ಯವಾದೀತು. 

ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು 

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ, ಭಾಷಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವೈಪುಲ್ಕ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ 

ಸಿಗದು. ಅಂಕೋಲೆಯ ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಟ್ರಸ್ಟು ಇಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಯೋಗ್ಯ ನೆರವು 

ನೀಡಲು ಸದಾಕಾಲವೂ ಸಿದ್ಧ ಆದರೆ ಪಡೆಯುವವರು ಯಾರು? 

ಜ್ರ 

"ಜನಸೇವಕ' ಏಪ್ರಿಲ್ ೧, ೧೯೫೯ 
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ತಿಬೇತದಲ್ಲೇನು ನಡೆದಿದೆ? 

ತಿಬೇತದ ಒಂದು ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಇಬ್ಬರು ಲಾಮಾರು ಗಂಭೀರ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು 
ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಆಗ ಜನೆವರಿ ತಿಂಗಳು. ಆಕಾಶ ಶಿಡ್ರಭ್ಪ ಶುಭ್ರ. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಒಬ್ಬ 
ಲಾಮಾ ತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಕಡೆಗೆ ನಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿ “ಬದುಕು ಒಂದು ಅಲೋ ಸಾಕ್ದ 
ಅಂದನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ. 

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಲಾಮಾ ಕೂಡಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಮೌನವಾಗಿ 
ಮನನ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಉಳಿದ. ಕೊನೆಗೆ ಎಪ್ರಿಲ್ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆತ ಉತ್ತರವಿತ್ತ, “ಬದುಕು 
ಬಾವಿಯಂತೆ ಅಂದಿಯಲ್ಲ. ಅದೇಕೆ?'' 

ಈ ಗಹನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಉತ್ತರ ನೀಡುವದು ಸುಲಭವಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳು 
ವಿಧಿಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದವು. ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿದ ಲಾಮಾ ತುಟಿ ಬಿಚ್ಚಿದನು. “ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ 
ನೀನಂದಂತೆಯೇ ಆಗಲಿ. ಬದುಕು ಬಾವಿಯಂತೆ ಇರುವದೇ ಇಲ್ಲ''. ಮತ್ತೆ ಇಬ್ಬರೂ ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು 
ನಿರೀಕ್ಷಿಸತೊಡಗಿದರು... 

ತಿಬೇತದ ಬದುಕು ಎಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕತೆ ಒಂದು ವಿನೋದ 

ಚಿತ್ರ. ಆದರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆ ಬದುಕಿನ ಬರ್ಫ ಕರಗಿ ಕುದಿಯತೊಡಗಿದೆ. ಬಾವಿಯ ಕಪ್ಪೆಗಳಂತಿದ್ದ 

ತಿಬೇತಿಗಳು ಹಾರಾಡಶತ್ತಿದ್ದಾರೆ-ಹೋರಾಡಶತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಿಬೇತದ ಚಳಿಯಕೋಟೆಯ ವಾತಾವರಣ 

ಕಾವೇರಿದೆ. ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ಕರಗಿ ಕಲ್ಲೋಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ತಿಬೇತಿಗಳ ಹೋರಾಟ 

ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ-ಬರೇ ಆತ್ಮ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಮಾನವನ ಗೌರವಕ್ಕೇ ಚೀನೀ ತುಬಾಕಿಗಳು 

ಗುಂಡಿಡಲು ಗುರಿ ಇಟ್ಟಿವೆ. ಗುಬ್ಬಿಗಳ ಗೂಡು ಸದೆಬಡಿಯಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಂದೋಲನವನ್ನೆ 

ಎಬ್ಬಿಸಿದ ಕೆಂಪು ಚೀನದ ಕೆಂಪುಗಣ್ಣು ಈಗ ಬಡಪಾಯಿ ತಿಬೇತದತ್ತ ಹೊರಳಿ ಕೆಂಡಕಾರುತ್ತಿದೆ. 

ಕಿಡಿ ಹಾರುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಮಾ ಜನರು ಮಠ-ಮರ್ಯಾದೆ ಬಿಟ್ಟು ಗುಳಕಿತ್ತು ಓಡಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ತಿಬೇತದ ಗುರುಪೀಠದ ಅರಮನೆಯೇ ಅರಗಿನ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾ ತಲೆತಪ್ಪಿಸಿ 

ಕಣ್ಮರೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏಕೆ? 

ಈಗಾಗಲೇ ಲ್ಹಾಸಾದ ಪತನವಾಗಿರಬೇಕು. ಲ್ಹಾಸಾದ ಸೋಲು ಲಾಮಾರ ಸಾವು 

ಅಚ್ಚರಿಯಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತೆಂದರೆ ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕ ವಿಪ್ತವದ ವ್ಯಾಕರಣವೇನು? ತಿಬೇತದ 

ಗಡಿ. ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಘೂ ಗೊಂದಲ ಚೀನದ ಜನತಾ ರಾಜ್ಯ ಇಷ್ಟು ಗಡುಸಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ಆ 

ಕುರಿತು ಯಾವ ವಾರ್ತೆಯೂ ಹೊರಗೆ ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದ್ದೇಕೆ? ಈ ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಎರಡು 

ಸಂಗತಿಗಳೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ೧) ತಿಬೇತದ ದಕ್ಷಿಣದ ಗಡಿಯನ್ನು ಚೀನೀ ಸರಕಾರವು "ೀಲು' ಮಾಡಿದೆ. 

ಯಾವ ತಿಬೇತಿ ಪಿಳ್ಳೆಯೂ ಗಡಿ ದಾಟಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರದಂತೆ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆ ಹೊರಟಿದೆ. 
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(೨) ಇದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾಸಾದಲ್ಲಿಯ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 

ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗವನ್ನು ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಚೀನೀ ಸರಕಾರ ಆದೇಶವಿತ್ತಿದೆಯೆಂದೂ 

ವಾರ್ತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಆದೇಶದ ಉದ್ದೇಶವೇನು? (೧) ಭಾರತ ಸರಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು 

ತಿಬೇತದಲ್ಲಿರುವದು ಒಂಡುಗಾರ ತಿಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಉತ್ತೇಜನೆ. ಚೀನೀ ಸರಕಾರವು 

ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾರಿಗೆ ಪೇಕಿಂಗಿಗೆ ಹೊರಟುಬಂದು ಹಾಜರು ಆಗಲು ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಡಿಸಿದೊಡನೆ 

ಸಾವಿರಾರು ತಿಬೇತಿಗಳು ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾರ ಅರಮನೆಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿ 

ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮುತ್ತಿ ನಿಂತು ಮತಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. (೨) ತಿಬೇತದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಂಪು ದಾಳಿ 

ಹೇಗೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದರ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿಗೆ ವರದಿಯಾಗುವ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ 

ಮೂಲವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ. 

ಸುದ್ದಿ ಅತಿಶಯದ್ದಂತೆ! 

ಇದುವರೆಗೆ ಇಂಥ ವರದಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಟಮಾಡುತ್ತಿದ್ದವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು. ಅವರ 

ಸುದ್ದಿಗಾರರು ಕಾಲಿಂಪೊಂಗ್, ದಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗಂಗಟೋಕದಿಂದ ಗಡಿಯಾಚೆಯ ಗಡಿ 

ಬಿಡಿಯ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನೆಹರೂರೇ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಈ ಸುದ್ದಿ-ವೆರದಿಗಳು ವಿಪರೀತ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯವೂ ಅದ್ಭುತ ರಮ್ಯವೂ ಆಗಿರುವವೆಂದು 
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟದ್ದರು. ಆದರೆ ಲ್ಹಾಸಾದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾದಾಟದ ಲಾವ್ಚಾ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ 
ಅಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ರಾಯಭಾರಿ ಆ ವಾರ್ತೆ ವರದಿ ಮಾಡದೇ ಇರುತ್ತಾನೆಯೇ? ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು 
ಹತ್ತಿಕ್ಕುವದು ಚೀನೀ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿರಬೇಕು. ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ 
ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಥಾನಬದ್ಧತೆ ವಿಧಿಸಿದಂತಾಗಿದೆ. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆಂದು ಅವರ ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ 

ಕಾವಲು ಇಡಲಾಗಿದೆ! 

ಜಗತ್ತಿನ ವಿಚಾರ ದೂರವಿರಲಿ. ಪೇಕಿಂಗಿಗೆ ತಿಬೇತದ ವರ್ತಮಾನ ಸರಿಯಾಗಿ 
ವರದಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಪೆಂಕಿಂಗ್ದ ಒಳಸುತ್ತಿನಿಂದ ೧೫ ಕಿಲೋಮೀಟರ ದೂರ ಎಲ್ಲ ವಿದೇಶೀ 
ರಾಯಭಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳು ಒತ್ತಟ್ಟಿಗೆ ನೆಲೆಸಿವೆ-ತೀನ್ಏನ್ಮೇನ್ ಚೌಕಿನಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ 
ಸಮಾಚಾರವನ್ನೂ ಚೀನೀ ಸರಕಾರ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹೋದರೂ 
ಚೀನೀ ವಿದೇಶಾಂಗ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಉತ್ತರವೇ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅಂಥಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾಸಾದಿಂದ ಭಾರತದ 
ರಾಯಭಾರಿ ವರದಿ ಮಾಡುವದು-"ಹಿಂದೀ ಚೀನಿ' ಎಷ್ಟೇ "ಭಾಯಿಛಾಯಿ' ಆಗಿದ್ದರು !-ಚೀನಕ್ಕೆ 
ಸಮೀಚೀನವೆನಿಸೀತೇ? 

ಕತೆ ಇಂದಿನದಲ್ಲ 

ತಿಬೇತದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹೀಗೆ ಉಲ್ಬಣವಾಗಿದ್ದ ಅಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನುಈ8 ಇದಕ್ಕೆ 
ನಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಮಿತ್ತಿಕ ಹೀಗೆ ಎರಡು ಬಗೆಯ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದಲೂ 
ತಿಬೇತದಲ್ಲಿ ಈ ಅಸಂತೋಷದ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇವೆ.-ವಿಶೇಷತಃ ತಿಬೇತದ 
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ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಂಪಾಸ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಳಗಗಳು ದೊಂಬಿಯೆದ ವರದಿಗಳು 
ಬರುತ್ತಿದ್ದಂದಿನಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭೂತಾನಕ್ಕೆ ಬಿಜಯಂಗೈದ ಪ್ರಥಾನ ಮಂತಿ, ನೆಹರೂರಿಗೆ 
ತಿಬೇತಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ಬೆಳೆಸಲು ಚೀನೀ ಸರಕಾರ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು ಭೂತಾನದ 
ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಹೊಸದಿಲ್ಲಿಗೆ ಭೆಟ್ರಿಕೊಟ್ಟಾಗ, ಖಾಂಪಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಂಡಾಯವೆದ ಸುದಿ 
ನಿಜವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇಂಥ ಅಸಂತೋಷ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣ ಚೀನದ ಸರಕಾರ ತಿಬೇತದ 
ಸ್ವಾಯುತ್ತ ಸ್ವಾಧೀನತೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ ಕಾರಭಾರದ 
ಕೆಳಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತರಲು ಹಟದಿಂದ ಹವಣಿಸಿದ್ದೇ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ವಿಚಾರ ಮುಂದೆ.ಬರಲಿದೆ. 

[( ]ಆಿ 

ಸದ್ಯ ಲ್ಹಾಸಾದಲ್ಲಿಯೇ ನೇರವಾಗಿ ಈ ಅಸಂತೋಷ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಉರಿದೇಳಲು ನಿಮಿತ್ತ 
ಕಾರಣ ಪೇಕಿಂಗ್ದಿಂದ ಹೊರಟ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ, ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದಲಾಯಿ 
ಲಾಮಾರು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಯಾವ ಅಂಗರಕ್ಷಕರನ್ನೂ ಜತೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ತಿಬೇತದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ 

ಸನ್ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹಾಜರಾಗಬೇಕು. ಈ ಸನ್ನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರವೆಂದರೆ ಚೀನೀ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟ 
ಪಕ್ಷದ ತಿಬೇತದಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಸಮಿತಿಯ ಕಚೇರಿ. ಇಲ್ಲವೆ ಜನತಾ ವಿಮೋಚನಾ ಸೇನೆಯ 
ತಿಬೇತಿ ದಲಗಳ ಕೇಂದ್ರದ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಯ ಕಚೇರಿ. ಈ ಕಟ್ಟಪ್ಪಣೆಯ ತುಸು ಮುಂಚೆ 
ಪೇಕಿಂಗದಿಂದ ರಾಜಧಾನಿಗೇ ಬಂದು ಹಾಜರು ಆಗಲು ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾರಿಗೆ ಸರಕಾರದ 

ಆಮಂತ್ರಣ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಂಡುಗಾರರ ನಡುವೆ ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾರು ಇರುವದು ಒಂದು ರೀತಿ 

ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಿತ್ತಂತೆ-ಎಂದು ಸರಕಾರೀ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಈ ನಡುವೆ ಕೆಂಪು ಚೀನದ 

ಸತ್ತೆಯ ಕೋಟೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಯಾವ ಬಿರುಕನ್ನೂ ಬರಿದೆ ಹೋಗ ಬಿಡದ ಚಿಯಾಂಗಕ್ಕೆಶೇಖರು, 

ತಿಬೇತಿ ಬಂಡುಗಾರರಿಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ ವಿರೋಧಿ ಬಂಡಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಕೈವಾಡದ 

ಕೈ ಕಾಣಿಸಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು! ಇದರಿಂದಾಗಿ ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾರನ್ನು ಬಂಡುಗಾರರೇ ಸೆರೆಹಿಡಿದು 
ಅಪಹರಿಸಿ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲು ಪೇಕಿಂಗ್ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. 

ಇತ್ತೀಚೆಯ ವರದಿಯಂತೆ ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದು-ಪಾರಾಗಲೋ, 

ಪರವಾಗಿಯೋ?-ಎಲ್ಲೋ ಉರುಳಿಬಿದ್ದು ಅಸ್ಪಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದೂ ಅವರ ಶೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಚೀನೀ 

ಸೈನಿಕರು ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದೂ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯಾರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರು 

ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬುದೂ ಒಂದು ಚಿಂತನೀಯವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಬುಡುಬುಡಿಕೆ 

೧೯೫೧ರಿಂದ ಆ ವರ್ಷ ಮೇ ೨೩ನೆಯ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಚೀನೀ ತಿಬೇತೀ ಒಡಂಬಡಿಕೆ 

ಆಯಿತು. ಅದರ ೧೭ ಅಂಗಗಳು ಇವೆರಡೂ ಜನಾಂಗಗಳ ಹಕ್ಕು ಬಾಧ್ಯಸ್ತಿಕೆಗಳನ್ನು 

ಭದ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅಥವಾ ಈ ವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ನಂಬಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ 

ತಿಬೇತದ ಜನತೆಯ ಶ್ರದ್ಧೆ-ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಂಸ್ಕ ೨ತಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಹಾಗೂ 

ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾರ ಪ್ರಭುತ್ವಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆಗಳ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಚೀನವು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ ವರ್ಷ ದಲಾಯಿ 

ಲಾಮಾ ಲ್ಹಾಸಾಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉಳಿದರು-ಚೀನದ ಹೊಸ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ. ತಿಬೇತಿಗಳ ಮಠಗಳ 
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ಮತಗಳ ಲಾಮಾರ ಹಾಗೂ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಣಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಆಣೆ ಕೆಂಪು ಚೀನ ಹೊತ್ತಿತ್ತು. 

೧೯೫೨ರಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ದಂಡುಗಳು ತಿಬೇತದ ಲಕ್ಷ್ಮರಿ ಅಧಿಪತ್ಯ ವಹಿಸಿದವು. ಮೂರು ವಲಯಗಳಾಗಿ 

ತಿಬೇತು ದಂಡಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಡಿಗೆ ಹಂಚಿಡಲಾಯಿತು. ಮಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದ 

ವಲಯ ದಲಾಯಿ  ಲಾಮಾರ, ಸಿಂಗಾಟರುಂ ವಲಯ ಪಂಚೆನಲಾಮಾರ (ಇವರಿಬ್ಬರೂ 

ಲಾಮಾರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ತುಂಬ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು.) ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವದ 

ವಲಯ “ಚಾಮದೋ ವಿಮೋಚನಾ ಸಮಿತಿ'ಯ ಕೆಳಗೆ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ತಿಬೇತೀ 

ಆಡಳಿತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಚೀನಿ ಸಲಹೆಗಾರನನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. 

ಅಸಂತೋಷದ ಮೂಲ 

ಇಷ್ಟು ಪೀಠಶುದ್ದಿ ಆದೊಡನೆ, ತಿಬೇತದ ಸುಧಾರಣಾಯುಗ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 

ಸಿಕ್ಕಾಂಗ-ತಿಬೇತ, ಚೆಂಘಾಯಿ-ತಿಬೇತ-ರಸ್ತೆಗಳಾದವು. ಜನತಾ ಬ್ಯಾಂಕು, ಜನರಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ 

ಕಂಪನಿಗಳಾದವು. ತಿಬೇತದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚೀನದತ್ತ ಮೋರೆ ಮಾಡಿತು. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ 

ತಿಬೇತಿ ಯುವಕರನ್ನು ಚೀನಕ್ಕೆ ತರಬೇತಿಗೆ,-ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. 

೧೯೫೨ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಸೆ-ತುಂಗ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡಿಸಿದರು-ತಿಬೇತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ೨-೩ ದಶಲಕ್ಷವಿದ್ದದ್ದು 

ಬೇಗನೇ ೫-೬ ದಶಲಕ್ಷವಾಗಿ ಅದು. ೧೦ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಚೀನೀ 

"ಹಾನ್' ವಸಾಹತುಗಳನ್ನು ತಿಬೇತದಲ್ಲಿ ತಂದು ಸೇರಿಸಿ! 

ಈ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತೀಕರಣದ ವೇಗ ತಿಬೇತದ ಶತಮಾನಗಳ ಶೈತ್ಯಪ್ಪಕೃತಿಗೆ 

ಅಸಹ್ಯವಾಯಿತು. ಕರಭಾರ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಪ್ರತಿ ತಿಬೇತಿ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಲಿ ಇಲ್ಲದ ಬಿಟ್ಟಿ 

ದುಡಿಮೆ ಸರಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ “ಕೊರವಿ” ಎಂಬ ಹೆಸರು. ಜನರನ್ನು 

ನಿರಾಯುಧಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಭೂಸುಧಾರಣೆ ಅಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಕೆ ಆಯಿತು. ಈಶಾನ್ಯ 
ತಿಬೇತದಲ್ಲಿ ೧೯೫೫-೫೬ರಲ್ಲಿ ಯಾಂಗತ್ಸಿ ಹೊಳೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ದಂಡೆಗುಂಟ 

ಬಂಡಾಯವೆದ್ದಿತು. ಹಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿಗೆ ಜನ ಸಮಿತಿಗಳಾಗಿ "ಮಿಮಾಂಗ ಸೊಂಗಡು' ಎಂಬ ವಿರೋಧ 
ಚಳವಳಿ ಹಬ್ಬಿತು. ಇದರಿಂದ ಪೇಕಿಂಗ ಸರಕಾರ ಪಾಠ ಕಲಿಯಿತು. ೧೯೫೬ರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಜನತಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ "ಸ್ವಾಯತ್ತ ತಿಬೇತ'ಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು "ತಯಾರಿಕೆಯ ಕಮಿಟಿ'ಯನ್ನು 
ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತುವಳಿ ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಚೀನದ ೨ನೇ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಅವಧಿ 
ತನಕ, ೧೯೬೨ರ ತನಕ ತಿಬೇತದಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಸುಧಾರಣೆಯ 
ತ್ವರೆಮಾಡಬಾರದು. ತಿಬೇತ ಸಮಾಜಸತ್ತೆಗೆ ಇನ್ನು ಹದವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾತ್ಹೆ-ತುಂಗರೇ 
ಸಾರಿದರು. ಅಂಥ ಪ್ರಜಾಸತ್ತೆ ಸಮಾಜವಾದಗಳು ಬಂದಾಗ ತಿಬೇತದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ 
ಅದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಸಾರಲಾಯಿತು. "ಆರು ವರ್ಷಗಳ ತನಕ-ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯೂ 
ಬೇಡ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ ಜಾರಿ ಆಯಿತು. 
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ಪಂಚೇನ್ ಲಾಮಾರ ಸೂತ್ರಗಳು 

ಸದಸ್ತ ಒರ ತಯಾರಿಕೆ ಸಮಿತಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ೧೫ ಲ್ಹಾಸಾ ಸರಕಾರದವರು, 

೧೦ ಪಂಚೇನ್ ಲಾಮಾನ ಕಡೆಯವರು, "೧೦ ಚೀನೀ ನಿಯಂತ್ರಿಕ ಚಾಮಡೋ ವಲಯದವರು 

೫ ತಿಬೇತದಲ್ಲಿಯ ಚೀನೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ೧೧ ತಿಬೇತದ ಮೇಲ್ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ 
ಮಠಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಪಂಚೇನ್ ಲಾಮಾ ಪೇಕಿಂಗ ಪಕ್ಷಪಾತಿ. ಈ ಸಮಿತಿಗೆ ದಲಾಯಿ 

ಲಾಮಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಪಂಚೇನ್ ಲಾಮಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಎರಡನೆಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸೇನಾಪತಿ 

ಚಾಂಗ ಕುವೋಹುವಾ-ತಿಬೇತದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಸಮಿತಿಯ ಹಿರಿಯ, ಜನತಾ 

ವಿಮೋಚನಾ ಸೇನೆಯ ಅಧಿಪತಿ. 

ಈ ಸಮಿತಿ ತಿಬೇತದ ಅನಾದಿ ಸನಾತನಿ ಜನತೆಗೆ ಅಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ೧೯೫೬ರಿಂದ 

೫೮ರ ವರೆಗೂ ತಿಬೇತದ ಕುರಿತು ಚೀನೀ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ರಾಗಕ್ಕೆ 

ಇದೇ ಪಲ್ಲವಿ-"ಹಾನ್' ವಸಾಹತುಗಾರರೊಂದಿಗೆ ತಿಬೇತಿಗಳು ಸಮರಸವಾಗಬೇಕು. 

ಸಮಾಜವಾದಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಗಬೇಕು. ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪಡೆ ತರಬೇತಿ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಥಾನಿಕ 

“ಜಗಳಗಂಟ'ರನ್ನು (ಅಂದರೆ ತಿಬೇತೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು) ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು. 

ವಿದೇಶೀ “ಸಾಮ್ರಾಜ ವಾದಿ 'ಗಳಿಂದ ತಿಬೇತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಬೇಕು. 

೧೯೫೬ ಎಪ್ಪಿಲ್ದಲ್ಲಿ ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾರೂ ಸಮಿತಿಗೆ ಇದೇ ದಾಟಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿ 

ವರದಿಮಾಡಿದರು. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯ-ಸಂಶಯಗಳು ಇದ್ದುದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಪಂಚೇನ್ 

ಲಾಮಾರೂ ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನವಿತ್ತರು,-ಸಮಿತಿಯ ೨ನೇ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ೧೯೫೮ರ 

ಎಪ್ರಿಲ್ದಲ್ಲಿ. 

ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ! 

ಆದರೆ ಜನತೆ ತಾಳ್ಮೆಗೆಟ್ಟಿತು. ಹಾನ ವಸಾಹತುಗಾರರಿಗೆ ಆಗಂತುಕರೆಂದು ಉಗ್ರ ವಿರೋಧ 

ಇದುರಾಯಿತು. ಲ್ಹಾಸಾದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಿಕೇರಿಗೂ "ಕಂಠಘೋಷ'ದ 

ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒತ್ತಾಯದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತ ತಿಬೇತಿಗಳು ಈ ಲೌಡ್ 

ಸ್ವೀಕರುಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಪುಡಿಮಾಡಿದರು, ಅವುಗಳ ಸದ್ದು ತಡೆಯಲಾಗದೆ. ಅಂಥ "ಕಿಡಿಗೇಡಿ'ಗಳನ್ನು 

ಸೆರೆಹಿಡಿದು "ಶ್ರಮದಾನ'ಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು. ತಿಬೇತಿ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೀನೀಯರನ್ನು 

"ಅತಿಥಿ'ಯಾಗಿ ಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಡಲಾಯಿತು. ಈ ಅತಿಥಿಗಳು ತಿಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಅಸಹ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಸಾಲದ್ದಕ್ಕೆ ತಿಬೇತಿಗಳು ಕುರುಡುನಂಬಿಗೆಯ ಕಡು ಬೌದ್ಧರು. ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ಧನ 

ಅಪರಾವತಾರ: ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ಏರ್ಪಾಟದಲ್ಲಿ ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾರ ಪ್ರಭಾವ ಕ್ರಮೇಣ 

ಕಳೆಗುಂದಿದ್ದು ಕಂಡಾಗ ಆ ಭಾವಿಕರು ಹೇಗೆ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದಾರು? 

"ಜನಸೇವಕ' ಏಪ್ರಿಲ್ ಆ, ೧೯೫೯ 

€ 
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ಚೀನೀ ಚಮತ್ಕಾರದ ಒಗಟು 

ಅಗ್ನಿ ಮಾಂದ್ಯವಾದನಿಗೆ  ಹೊಟ್ಟೆಬೇನೆಯೇ- ನಿತ್ಯದ ನೆನಪು. ಹಾಗೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ 
ಪರದಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಳಲುತಿದ್ದ ನಮಗೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಒಂದೇ ಜಾಯಮಾನದ 

ಜಡ್ಡು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇತ್ತೀಚೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡಿ. ಚೀನವು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ 

ಮಾಡಿದ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯತ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಶಸ್ಸು ಇವುಗಳಿಗಿಂತ 

ಹೆಚ್ಚು ಘನವಾಗಿ ಘೋರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ಕೋಲಾಹಲ ಚೀನ-ತಿಬೇತದ ರಾಜಕೀಯ 

ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ! ಚೀನದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಕಾಸದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿಯ ಪವಾಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ 

ನೋಡಿಬಂದ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಮಂಡಳಗಳ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ನು ಓದಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವ 
ಕೈಗುರ್ಚಿಯ ಕಲಿತ ಸೋಮಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಯಾವ ಪತ್ರಿಕೆ, ಯಾವ 

ಪುಢಾರಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದರೂ ಕಂಡುಬರುವ ತಲೆಗೆ ಚಿಟ್ಟು ಹಿಡಿಸುವ ಚರ್ಚೆ 

ಚರ್ವಣ ಬರೇ ದಲಾಯಿ ಲಾಮಾನ ಪಲಾಯನ ಮತ್ತು ಚೀನದ ಆಕ್ರಮಣ-ಇವೆರಡರಲ್ಲಿಯೇ! 

ಇವೆರಡೂ ತೀರ ಮಹತ್ವದವು-ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತಿಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಹತ್ವದವು. ಒಪ್ಪತಕ್ಕ 

ಮಾತು. ಆದರೆ ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ದೇಶದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಜನತೆಯ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ 

ಸಮೃದ್ಧಿ-ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಹೆಣಗಲು ಹೊರಟ ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಪಂಥತೊಟ್ಟು ಟೊಂಕ ಕಟ್ಟಿ 

ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಮೈತ್ರಿಯ ಹತ್ತಿರದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರವೆನಿಸಿದ ಚೀನದ ಆ ಸಾಧನೆ 
ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿವರ-ವರ್ಣನೆ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಎನಿಸಬೇಕು. 

ಗುಣಕ್ಕೆ ಮತ್ಸರ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇರಕೂಡದು. ಆದರೂ ಸೋಜಿಗದ ಹಾಗೂ ನಾಚಿಕೆಯ 

ಮಾತೆಂದರೆ ನಿರರ್ಥಕವಾದ ಚಕ್ರಬಂದ ಒಗಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸುವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಬಿದ್ದ ಮಿದುಳು 

ಸವೆಯಿಸುವ ನಾವು ಈ "ಚೀನೀ ಒಗಟನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಂತೆ 
ಇಲ್ಲ. ಜಪಾನೀ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅಮೇರಿಕೆಯ ಸಮಾಜವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಪದ್ಧಶಿ, 
ಇನ್ನೆಲ್ಲಿಯದೋ ಸಹಕಾರಿ ಬೀಜಾಯ ಇವೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇ ಸಂಗತಿಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಕಲಸುಮೇ ಲೋಗರ 
ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋದಯದ ಸೋಪುನವೊದು. ಸಾರಿ ಅಂತರ್ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಲದ 
ಶೂಲಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭ್ಯುದಯದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಏರಿಸಿ, ನಾವು ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಲೋಕಕ್ಕೇ ನೀತಿಪಾಠ 
ಕಲಿಸಲು! ಇ! ನಮಗೆ ಒಪ್ಪತಕ್ಕ ಮಾತೇ? 

ಚೀನದಿಂದ ಬರುವ ವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡದಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಂಶ 
ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯೆಂದು ಹೀಯಾಳಿಸಿದರೂ ಕದ ಅಂಶವೇನೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ! ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೋಗಿ 
ನೋಡಿಬಂದವರೂ ವಿಶ್ವರೂಪ ಕಂಡು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾದ ಅರ್ಜುನನಂತೆ "ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್. ಪಶ್ಯತಿ! 
ಆಶ್ಚರ್ಯವತ್ ವದತಿ!' ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರಿಗೆ ಮಾರಿಹೋದ ಮೂರ್ಯರೋ ಭವತಕಳಿಸಾ 
ಎಂದು ತಿಳಿಯುವದು ಶುದ್ಧ ನಗೆಗೀಡಾದೀತು! ಚೀನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಲೌಕಿಕ ಜಾಗೃತ-ಪ್ರಗತಿಗಳ 
ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿಯ ಕಮ್ಯು ನಿಸ್ಟ್ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಲು ನಾವು ಒಪ್ಪಲಿ ಒಪ್ಪದಿರಲಿ ಆ 
ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಕಡೆಗಣಿಸುವದು ಇಲ್ಲವೆ ಅಲ್ಲಗಳಿಯುವದು ಕಿಡಿಗೇಡಿತನದಲ್ಲಿಯೂ ಕೀಳು 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ತ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಈ ಕಾ ರಾಗಾ ಎ ಮಟ್ಟದ್ದಾತೀತು! ಚೀನದ ಕ್ರಾಂತಿ ಒಂದು ಆಳವಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೃತ ಮಂಥನ. 
ಹಾ ವಾದನ ತೃ ದುರು ಎಎ ಇ ಇದ ಅಟಎಂದ ಹಾಲಾಹಲವಎದೂ್ದರೂ ಅಮೃತವೂ ಹೂರಟದೆ-ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹದರುವದು ಹೆಡ್ಡತನ! 

ಗಿ ಕಾ. ಇ ೧೨ ಎರ್ ಇಟ% ಶ್ರಿ ಡಾ. ಷು ಜನತೆಯ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೆ ಬನ ಭವತವ್ಯ ಎ ತಃ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿ 
ತರ್ ದಾ ನಾಂ ಸೈ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 'ಹಳ್ಳಿಪಟ್ಟಣವೆಂಬ 'ಭೇದವಿರದೆ. ಈ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಅದೂ 

1 

ಆದೇಶ ಸರಕಾಶಜಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಈಚಿನ ಮಾಗಿಯ ವ ಎಂ ಹಿ ಹೆಚ್ಚಿನ 
ಪೈರು ಬೆಳೆದದ್ದು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಹೊರಟಿತು-ಹಳ್ಳಿಯ ತರ ಚಕ್ಕಡಿಗಳಿಗೆಲ್ಲಾ 
“ಜಾಲ- ಬೇರಿಂಗ' ಹಾಕಬೇಕು. ಸರಿ. 'ಅಕ್ಟೋಬರದಲ್ಳಿ ಬಾಲ-ಬೇ ರಿಂಗ ಇಲ್ಲದ ಗಾಡಿಯೇ ಇಲ್ಲ! 
ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ॥ ಬಂದಂದು ಚೀನದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ೧೫೦ ಸಾವಿರ ಟನ್ನು 
ಇತ್ತು. ೧೯೫೭ರಲ್ಲಿ ಅದು ೫ ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ನು ಮೀರಿತು! ಮೂಲದ ೧೯೫೮ರ ಗುರಿ ೬೧/೪ 
ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ನು ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ೮೧/೨ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಿಸಲಾಯಿತು 
ಜನರ ದುಡಿಮೆಯ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ! ಆಗಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗುರಿ ೧೧ ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ನು ದಾಟಿತು! ಅಂದರೆ 
ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ಸಲ ಇಮ್ಮಡಿ ಉಕ್ಕು. ಜನತೆಯ ಉಕ್ಕಿದ ಉತ್ಸಾಹದ ಉಕ್ಕು! 

ನವ್ದೆಂಬರದಲ್ಲಿಯೇ ಪೇಕಿಂಗದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಹೊಸ ಗುರಿಗಳ 

ಅಂಕಿ-ಹೊರಡಿಸತೊಡಗಿದವು-ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ! 

ಚೀನೀ ಜನತೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಪ್ರಭಾವ 

ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಿದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ ಅವರ "ಸಹ ಜೀವನ'ದ ಅಥವಾ “ಸಮಾಜ 

ಕುಟುಂಬ' (ಕಮ್ಯ್ಕುನ)ಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ. ನಾವು ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬದ, ಗ್ರಾಮ ಪರಿವಾರದ 

ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಪಾದಯತ್ರೆಯಿಂದ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಶಿಬಿರದ 

ಊಟಕ್ಕೆ ಜೀವ ಮಾರಿ ದಾನದ ತುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹರಳು ಹುಡುಕುತ್ತೇವೆ. ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು 

ಒಲೆ ಹೂಡುತ್ತೇವೆ! ಆದರೆ ಚೀನೀಯರು ನಮಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುರುಡು, ನಂಬಿಗೆ ಬರಡು 

ರೂಢಿಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರು “ಸಮಾಜ ಕುಟುಂಬ' ಯೋಜನೆ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಅದೂ ಎಷ್ಟು 

ಲಗು? ಅದ್ಭುತ ವೇಗದಿಂದ! ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಬುವಂತೆ! ಕಳೆದ ಆಗಸ್ಟಿನ 

ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಈ "ಸಮಾಜ ಕುಟುಂಬ'ಗಳು ಅಸ್ಸಾರಪರಾಧವ: ಅಕ್ಟೋಬರದೊಳಗೆ ನೂರಕ್ಕೆ 

೯೦ರಷ್ಟು ರೈತ ಕುಲಗಳು ಸಮಾಜ ಕುಟುಂಬಿ ಬಿಟ್ಟವು! ನವ್ದೆಂಬರದೊಳಗೆ ಈ ಕೌಟುಂಬಿಕ 

ಕ್ರಾಂತಿ ಬೇಸಾಯದಿಂದ ಇತರ ತೆ ೪೭೫0. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬಿತು. ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 

ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೂ ಬಂದಿತು. ಇಂದು ಜನತೆಯ ಸಮಾಜ ಕುಟುಂಬ- ಅಥವಾ " “ಕುಟುಂಬ'ವೆನ್ನಿ- ಚೀನದ 

ಮೂಲಭೂತ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿದೆ! 

ಈ ಜನತಾ ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯೂನ ಪದ್ಧತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕುಟುಂಬದ ಬಗೆಗೆ 

ಬರೆಯುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಜಿಗವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತು ಹಾಕಬೇಕು. 
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ವೃಜ್ಲಾನಿಕ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಭಾ" ಯಾಂತ್ರೀಕರಣದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ! ಅಣು-ವಿಸರಣದ ಅದ್ಯಾವತ 

ಯಂತ್ರ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಕೊಂಡ ಚೀನೀಯರು ತಮ್ಮ ನದಿಗಳ ನೆರಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಲು 
ಮಣ್ಣನ ಒಡ್ಡುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಗಟ್ಟೆ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಗೈಮೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದರು. ನಮ್ಮ ಲ್ಹಿಯಂತೆ 

ರೂರ್ಕೆಲಾ ॥ ಭಿಲಾಯಿಯಂಥ ಪ್ರಚಂಡ “ಯಂತ್ರ ಪ್ರಸ್ತ]'ಗಳಿಂದಲ್ಲ; 'ಬುನಾದಿಯ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗದ 

ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಅವರು ಉಕ್ಕಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. ಊರ ಗಂಡಸು, ಹೆಂಗಸು, 

ಹುಡುಗರೂ ಭಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಕೆ ಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ಕಬ್ಬಿಣವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ಉಕ್ಕು ತಯಾರಿಸಹತ್ತಿದರು. 

ಸ್ವಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿದೊಡನೆ ಡಾಕ್ಟರರೂ ನರ್ಸುಗಳೂ ಕೂಡ ಆಸ ಸ್ಪತ್ರೆಯ ಹಂದೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿನ 

ಭ್ರಾಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಓಡುವವರೇ! (ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯೋ. ಪಾನಪ್ರತಿಬಂಧದ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಇಷ್ಟೇ 

ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೆಲಸ ಕ್ಕೆ ತೊಡಗಿದ ಭಟ್ಟಿಗಳೇ ಬೇರೆ!-ಗಾಂಧೀಜಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕಲ್ಪಿಸದಿದ್ದ 

ಹೊಸ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ) ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸಗಾರರೂ ಯಾರೂ 
ಎಲ್ಲರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಕುಲುಮೆಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಅವಕ್ಕೆ ಉರುವಲ 
ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದರು ಒಟ್ಟುವವರೇ. 

ಅದೇ ರೀತಿ ಚೀನೀಯರ ಅಹಾರೋತ್ಪಾದನೆಯ ಪವಾಡ, ಆಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು 
ಜಾಗತಿಕ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯ ತಜ್ಞರಾದ ಲಾರ್ಡ್ ಬೊಯ್ದ ಒರ್ ಇವರು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಚೀನದಲ್ಲಿ 
ಸಂಚರಿಸಿ ಅವರ. ! ಧಾನಾ ಭಿವೃ ೃದ್ಧಿಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡು ಮನಸಾರೆ ಹೊಗಳುತ್ತ 
ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದೂ. ೧೯೫೬ರಿಂದ ೫೭ರ ತನಕ ಚೀನದ 
ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆ ಹಿಂದಿಗಿಂತ ಇಮ್ಮಡಿ ಆಗಿದೆ. ಬರುವ ೫ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಗತಿ ಇನ್ನೂ 
ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗುವದೆಂದು ಅವರ ಅಂದಾಜು. ಲಾರ್ಡ್ ಓರ್ರ್ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷಪಾತಿ ಅಲ್ಲ, 
ಸಂಯುಕ್ತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೃಷಿ ಆಹಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು. ಈ ೩ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಲಾರ್ಡ್ ಡಸ ಚೀನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಈ ಭೆಟ್ಟಿ .೨ನೆಯುದು. ಚೀನೀಯರ 
ಪರಮಾವಧಿಧಾನ್ಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಮಾತು ಏನೂ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲವೆಂದು ಅವರ ಅಂಬೋಣ. 
ಗೋಧಿಯಷ್ಟೇ ಸೋಯಾಬೀನ ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅತಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. 

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊದಲು ಯಾವ ದೇಶವೂ ಒಂದು ವಷ ರ್ಷದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆ 
ಹೀಗೆ ಇವು ಒಡಿಮಾಡಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ! ಸೆ ಸೂವ್ದಿಯತ್ ರಶಿಯಾ ಕೂಡ ಕಳೆದ ೧೨ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ತನ್ನ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಕರೆಗೊಂದರ ಪೈರು ಇಮ್ಮಡಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ೧೯೫೫ರ ನಂತರ 
ರಶಿಯಾದ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಮೆ ಒಲೆ 'ವೃದ್ಧಿಯಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಲಕ್ಷಾಂತರ 
ಹೊಸ ಭೂಮಿ ನೇಗಿಲ ಕೆಳಗೆ. ತಂದದ್ದು. ಚೀನೀಯರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ೧೯೫೨ರಿಂದ ೫೭ರ 
ತನಕ ಅವರು ಆಹಾರ ಬೆಳೆ ನೂರಕ್ಕೆ ೨೦ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವದೂ ಬಲುಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. 
ಆದರೂ ೧೯೫೮ರಲ್ಲಿ ೧೮೫ ದಶಲಕ್ಷ ಟನ್ನಿಂದ ಧಾನ್ಯಗಳ ಬೆಳೆ ೩೭೫ ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏರಿದ 
ಮಾತು ಬರೇ ಪ್ರಚಾರ ಖಾತೆಯ ಪವಾಡವಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಆ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನ್ನದ ಹೆಚ್ಚಳವಿದ್ದರೂ 
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ಕೆಲವೆಡೆ ಚೀನೀ ಸರಕಾರ ರೇಶನ್ನು ಜಾರಿಯಲಿಟಿದೇಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಲಲಿಗೆ ಅನ 

ಬಿ 
ಜ್ಯಾ ಜಾಸ್ ಐಪಿ ಎಾಮರ್ಪ್ಲಿ . ಹ ಔ ರಿಯಾದ ಸಾರಿಗೆ ಸುಕರ್ಯವಿಲದೆ ಉಂಟಾದ ವಿತರಣೆಯ ೭ 

ಲಾರ್ಡ್ ಬಾಯ್ದ ಓರ್ರ್ರ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹಿಂದುಳಿದ ನಾಡುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇಟ್ಟಿದೆ, 
ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆಹಾರ ರಂಗದ ಲ್ಲಿ ಸ್ಪಕ್ಷೀಮ ಹೇಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವದು? ಎಂಬ ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 
ಪ್ರಾಚೀನ ಚೀನ ಸಮೀಚೀನವಾದ ಉತ್ತರಕೊ! ತೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಚೀನದ ಈ ಬೆಳೆಯ ಅಳತೆ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಗೂ 
ಹೇವ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ. ಅಂಥ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಬಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂಥ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದ 

ಜನಬಲ ಬ್ರಿಟನ್ನಿಗಿಲ್ಲ. ""1/೮ ೮೦೬16 61110210 (1101೯ 17100511 17100008 0! ೫೮ 0870( 

011086 0೩6: 180007 ೩ ಔ5. 142.50 ೩ ೫೦೦ಓ'ಇಂಗ್ಲಂಡಿನ ಕೂಲಿದರದ ಮಾನಕ್ಕೆ ಇಂಥ 
ಸಘನ ಕೃಷಿ ತಲೆಭಾರ. ಚೀನದ-ಏಶಿಯಾದ ಇತರ ನಾಡುಗಳ-ಭೂಭಾರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯೇ 

ಇದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ! 

ಈ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಆ ರಹಸ್ಕ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ಸಹಕಾರಿ 

ಬೇಸಾಯದಲ್ಲಿ ಇದೇಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಸಹಕಾರೀ ಬೇಸಾಯ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾ 

ಪದ್ಧತಿ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ತಂತ್ರವಲ್ಲ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉಪಾಯವಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ಪೋಷಕವಾದ 

ಆಡಳಿತದ ಮಟ್ಟದ ಒಡೆತನದ ಮಟ್ಟದ ಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆ. ಪೂರ್ವಯುರೋಪದಲ್ಲಿ ಅಂಥ 

ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಅಯಶಸ್ವಿ ಆಯಿತಲ್ಲ! ಚೀನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಂಥ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಪೂರ್ತಿ 

ಜಾರಿಯ ಬಂದ ಮೇಲೂ, ೧೯೫೬-೫೭ರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಬರೆ ನೂರಕ್ಕೆ ಅರಷ್ಟು 

ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು! ಅಂದರೆ ಇದರ ಆರ್ಥ ಆಹಾರೋತ್ಪಾದನೆಯ ಅಭಿವೃ ದ್ದಿಗೆ ಸಾಮುದಾಯಿಕ 

ಇಲ್ಲವೆ ಸಹಕಾರಿ ಕೃಷಿಯ ಪದ್ಧತಿ ಅನವಶ್ಯಕವೆಂದಲ್ಲ. ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೊಲದಲ್ಲಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಲಾಗುವಾಡು ಲಾಭಪಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಕಲಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆ ಪದ್ಧತಿ 

ತಾನೊಂದೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾರದು. ಇರಲಿ. 

ಚೀನೀ ಚಮತ್ಕಾರದ ಒಗಟಿನ ಅರ್ಥ ಅವರ ಸಘನವಾದ ಅತ್ಯಂತಿಕವಾದ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಬೇಸಾಯದ ಎಲ್ಲ ಜನಬಲ ಅವರು ಹೊಲಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೆಲಸವೂ ಅತ್ಯಂತ 

ಉತ್ಕಟವಾಗಿ ನಿಖರದಿಂದ ನಡೆಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧಸನ್ನಾಹದಷ್ಟೇ ಆವೇಶದಿಂದ ಆಗ್ರಹದಿಂದ 

ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವಿಶಾಲ ಸಂಚಾಲನೆಯಿಂದ ಉಗ್ರವಾದ ಶಿಸ್ತು-ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ 

ಕೃಷಿಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಪರ್ವ ಚಜೇನೀಯರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಗಳ್ಳ ಕೈಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 

ಅವರದು ದೈತ್ಯ ದುಡಿಮೆ. ರಣಗೈತ. 

ಈ ದುಡಿಮೆಯ ಮೊದಲಿನ ಹೆಜ್ಜೆ “ಆಳವಾದ ಹೂಡಿಕೆ. ' ಎರಡನೆಯದು “ಹತ್ತಾದ 

ದಟ್ಟವಾದ ನಡುವಿಕೆ. ' ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಬೇಕು. ಜಪಾನೀ ಕೃಷಿಯೆಂಬ ಪದ್ಧತಿಯ 

2ಳಾನಂವಾ ಇವೆರಡೇ ಸರಿ. ಮೂರನೆಯ ಅಂಶ "ಕಳೇಕೀಳುವದು' ಸಾಲಾಗಿ ನಟ್ಟ ಸಸಿಗಳ 

ನಡುವೆ ಒಂದು ಜಡ್ಡಿಯ ಕಡ್ಡಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ. 
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ಚೀನದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಕ್ಟರುಗಳ ಬಳಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ರಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ 

ಹುಟ್ಟುವಳಯು ಡಿ ದೇ ಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆ ಹಚ್ಚಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಚೀನ ಚಮತ್ಕಾರದ ಗುಟ್ಟೇನು? ಚೀನಿಯರ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ಳ ಡ್ರರೆ ಅಲ್ಲಿಯ. ರೈತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೈಮುರಿದು ದುಡಿಯಲು, (ಇದನ್ನೇ 
ಜ ಹಾ 

'ಬಲವಂ ಪಡಿಸಿದಂ''ದು ು ಕೆಲವು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅನ್ನಬಹುದು. ಮಾತಿನ್ನಲ್ಲೇನು? ಕೃತಿ ಮುಖ್ಯ!) 

ಆ.ದುಡಿತ ನಾಲ್ಕು ಒಗೆ. ಹಚ್ಚು ಐ ಆಳದ ಹೂಡುವಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃ ತಿಯಾಗಿ ನೆ ಸಸರ್ಗಿಕ ಗೊಬ ರದ 

ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ॥ ಬಳಕ್ಕೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಾವರಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ, ಹಾಗೂ ಹೊ ಲ- ಗದ್ದಗಳಿಂದ 

ಬೆಳೆ ಹಾಳುಮಾಡುವ ಜಡ್ಡಿ-ಜಂತುಗಳ ಹೋಗಲಾಡಿಕೆ. 

೩ 

ಮತ್ತೆ ದುರ್ದೈವವೆಂದರೆ ಈ ಚತುರೋಪಾಯಗಳು ನಮಗೇನೂ ಹೊಸತಲ್ಲ. ಈ 

ಉಪಾಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಚತುರತೆಯೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಾದದ್ದು ಕಳಕಳಿಯ ಕಡ್ಡಾಯದ ದುಡಿತ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ; ಕೃಷಿಯ ಯಾಂತ್ರೀಕರಣವೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ; ವಿಶೇಷ ವಿದೇಶೀ 

ವಿನಿಮಯದ ವಿನಿಯೋಗವೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ. 

ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಒಂದೇ ಉಪಾಯ ಗೊತ್ತಿತ್ತು-ನರಿಗೋ, ನೂರಾರು. ಆದರೆ ಬೇಟೆಗಾರ ಬಂದಾಗ 

ಬಡಬೆಕ್ಕು ನೇರವಾಗಿ ಮರವೇರಿ ಪಾರಾಯಿತು. ನರಿ ಯಾವ ಉಪಾಯ ಮಾಡಲೆಂದು ತಲೆ 
ಕೆದರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ತಲೆ ಉರುಳಿತು. ನಮ್ಮ ವಿವಿಧೊದ್ದೇಶದ-ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ: ಆ 
ನರಿಯ ಬಾಲ ಹಿಡಿಯಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ ಈ “ಘನ ಕೃಷಿ'ಯ 
ಉತ್ತೇಜನೆಯನ್ನೊಂದೇ ತನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸೇವಕ ಇಂದು 
ತುಂಬ ಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಎಂಥ ಕೆಲಸ? ವರಿಷ್ಠ ಮೆಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮರ್ಜಿ ಸಂಭಾಳಿಸುವ 
ಸಾವಿರ ಆಫೀಸು- ಫೈಲುಗಳ, ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ವರದಿ ಡೈರಿ ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆನ್ನಿಗೆ 
ಓಡಾಡುವ ಕೆಲಸ! ನೇಗಿಲ ಹಿಂದೆ, ಗೊಬ್ಬರ ಗುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ, ಬೆಳೆಸಾಲದ 
ಕೆಳಗೆ, ಹಳ್ಳದ ನಡುವೆ,-ತೊಳಲಾಡುವ ರೈತನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಆತ ಎಷ್ಟು ರೀತಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾನೆ? 

ಚೀನದಿಂದ ನಾವು ಬರೆ “ಸಘನ ಕೃಷಿ'ಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಅನುಕರಣ ಮಾಡಿದರೂ ಈ 
ಒಂದು ಜಾಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕು! ಮಿಕ್ಕಿದ ಮಹಾಸಾಹಸ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೂಡೋಣ. 
ಇದ್ದ ಸಲಕರಣೆ ಸಾಧನ- ಸಂಪತ್ತು ದೊರಣವ ಜನಬಲ ಮನೋಬಲಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ದೇಶದ 
ಆದಂತ ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಒಂದೇ ಗುರಿಗೆ ಹಚ್ಚಲು ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಉತ್ಸಾಹ 
ಹಾಗೂ ಉತ್ತೇಜನೆ ಉಂಟುಮಾಡಬೇಕು! ಯೋಜನೆ' ಕಾಗದದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಲದು... ಮಸಿಯ 
ನೋ ಮಣ್ಣಿನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು. ಇನ್ನೂ ಕುದುರೆಗಿಂತ ಗಾಡಿಗೇ ಹೆಚ್ಚು 
ಕ್ಷ್ಯಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಮುೂ ಯೋಜ ನೆಯೆಲ್ಲ ಬಿಸಿಲು ಗುದುರೆಯಾಗಿದೆ! 
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"ಜನಸೇವಕ' ಜೂನ್ ೩, ೧೯೫೯ 



ಇದಿ 
ಸಂಸತ್ತಿನ 'ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು "ಅವಹೇಲನೆ' 

ಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯರ ವಿಶೇಷ ಪತಿಷೆಗೆ ಭಂಗತಂದರೆಂಬ 

ಆಪಾದನೆ ಕೇರಳದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನಂಬೂದ್ರಿಪಾದರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ 
ತಾನೇ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಭಂಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿತು. ಹೀಗೆ 
ಒಮ್ಮೂಮ್ಮ ಲೋಕ ಸಭೆಯ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಕಾವೇರಿಸುವ ವಿಚಾರಣಿಯ ತಿಳಿಗೊಳವನ್ನೇ 
ಕದಡುವ ಈ ಮಾನಭಂಗದ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಸ್ವರೂಪವೇನು? ಇತಿಹಾಸವೇನು? ಇತ್ಯರ್ಥವೇನು? 

"ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ' ಅಥವಾ ವಿಧಾನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದ 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನಾಯತಿಪಡಿಸುವ ಈ ಹಕ್ಕು, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ವತ್ತ ಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು 

ಆ ಸಭೆಗೂ ಅದರ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕಾದಿಡುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದರ 

ನಿರ್ವಚನ ಅಥವಾ ನಿರೂಪಣೆ ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯದ್ದೋ ಅಷ್ಟೇ ಕಠಿಣ ಅಷ್ಟೇ ನಾಜೂಕು. ನಾಜೂಕು 

ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೇ ಕಾಯಿದೆ ಪಂಡಿತ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಈ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ 
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಒಂದು ಲೇಖ ತಯಾರಿಸಿದ-ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಾಗ 

ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯು ಒಂದೊಮ್ಮೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಭಂಗ ತರಬಹುದೇ-ಎಂದು ಘನವಾಗಿ 

ಶಂಕಿಸಿ, ಆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಘನವಾದ-ಬಹುಶಃ ಬಹಳ ಜನರು. ಯಾರೂ 

ಓದದ-ಪಂಡಿತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೇ ಮೀಸಲಾದ ಒಂದು ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ! 

ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಗೆರೆ ಎಳೆದು ಗೆರೆ ದಾಟಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ದಾರಿ ನಡೆಯುವವನನ್ನು 

ಗುರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ? ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಹದೇ ಗೆರೆ ದಾಟಿಕೆಯ 

ನಡೆದಾಟಿಕೆ ಅನಿಸುವಂತಿದೆ. 

ಈ ಕಠಿಣತೆ ಇಲ್ಲವೇ ನಾಜೂಕಿನ ಮೂಲವೆಲ್ಲಿ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಎರಡು 

ಸಂಗತಿಗಳ ಜಿಡುಕು; ಎರಡು ಬಗೆಯ ಅಪರಾಧಗಳ ಗೊಂದಲ ಬೆರಿಕೆಯ ಗಂಡಾಂತರಕ್ಕೆ ಗುರಿ 

ಮಾಡುವ ತೊಡಕು-ಶಾಸನ ಸಭೆಯ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅವಹೇಳನೆ. (0ಿಂ೫(010! 08 (010 

110056) ಒಂದು. ಆ ಸಭಾಸದಸ್ಕರ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಗೌರವದ ಸ್ವತ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ (೧೫11೩86) 

ಭಂಗ ಇನ್ನೊಂದು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಅಪರಾಧಗಳು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. 

ಶಾಸನಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಅವರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಶಕ್ಕವಿದ್ದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ 

ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಘಟನೆಗೆ 

ಅನುಸಾರವಾಗಿಯೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮಹತ್ವದ್ದೆಂದರೆ ಶಾಸನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 

ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣದ ಸ್ವೇಚ್ಛಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. (ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ,ವೂ ಅಷ್ಟು ಸ್ವೇಚ್ಛಾಚಾರಿಯಲ್ಲ! 

ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷನ ಅಧಿಕಾರಗಳಿಂದ ಅದು ಮರ್ಯಾದಿತ) ಅಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವದ ಇನ್ನೊಂದು 

ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರವೆಂದರೆ ಶಾಸನಸಭೆಯು ತನಗೆ ಯೋಗ್ಯ ಕಂಡಂತೆ ತನ್ನ ಸಭಾಕಾರ್ಯವನ್ನು 

ನಿಯಮಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರದ 



ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಅಡೆತಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಸಂಸತ್ಸಭಾವಹೇಳನೆಯ 

ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಅಟ್ಟುವ ಆಧಿಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಇದೆ. ಈ ಅವಹೇಳನೆಯೂ 

ಪತಿಷಾಭಂಗವೇ. ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಭಂಗವೇ ಸರಿ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಸಂಸತ್ ಅವಹೇಳನೆ 

ಮತ್ತು "ಸದಸರ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಗೌರವದ ಭಂಗ ಇವೆರಡೂ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಬೇರೆ 

ಬೇರೆ. 

ಜಗತ್ತಿನ ಇತರ ಸಂಸತ್ತುಗಳಂತೆ ಭಾರತದ ಸಂಸತ್ತಿಗೂ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ಆದಿಮಾತೆ. 

ಈ ಎರಡು ಅಪರಾಧಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆದದ್ದು ಆ ಮಾತೃಮಂದಿರದಲ್ಲಿ. "ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್' 

ಅಥವಾ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಗೌರವ ಇಲ್ಲವೆ ಸ್ವತ್ವ-ಸ್ವಾಮ್ಯ-ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ! ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟು ತನ್ನ 

ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ರಕ್ಷಾಕವಚವಾಗಿ ಅಂದಿನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಆಳರಸರ ಆಕ್ರಮಣ-ಅತಿಕ್ರಮಣಗಳ 

ವಿರುದ್ಧಆಗ್ರಹ ನಡೆಯಿಸಿ ಬೆಳೆಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಅಧಿಕಾರ. ಇನ್ನು ಸಂಸತ್-ಅವಹೇಳನೆಯೆಂಬ 

ಅಪರಾಧದ ಮೂಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮಧ್ಯ ಯುಗದ್ದು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇ ವರಿಷ್ಠ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. (188 

(20/1 0೯ 7೩/11811೮111) ವೆಂಬ ಭಾವನೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂದಿನದು. ನ್ಕ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅವಹೇಳನೆಯ 

ಕಲ್ಪನೆ ಇಂದಿಗೂ ಊರ್ಜಿತವಿದೆ. ಅದರದೇ ವಿಶಾಲವಾದ ಛಾಯೆ ಸಂಸತ್. ಅವಹೇಳನೆ. 

ಈ ಅವಹೇಳನೆ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ? ಶಾಸನಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ 
ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಅಪರಾಧ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಅ 
ಸಭಾಸದಸ್ಯನ ಭಾಷಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹಾಕುವದರಲ್ಲಿದೆ. ೧೯೪೭ರಲ್ಲಿ ಸರ್ ಗಿಲಬರ್ಟ್ 
ಕಾಂಪೀಯನ್ ಬ್ರಿಟಿಶ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನ ಈ "ಪ್ರಿವಿಲೇಜಿಸ್' ಸಮಿತಿಗೆ ಬರೆದ ತಮ್ಮ 
ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಈ ಅವಹೇಳನೆಯ ವ್ಯಾಪಕತೆಯನ್ನೂ ಊಹಿಸಬಹುದು. 

"17018111105 0)/ ೫೦೯05 500807 ೦೯ ೪1178 70115000 70೮110001೧8 ೦೧ (7೦ 
008/೩೦॥೧೦೯ ೦೫ 1700೦೮೮115 ೦8 (76 110050 0216 0008 €೦೦೫5(80(1)/ 70151106 ೬೧೦೧ 
(6 7111101010 (13! 5011 ೩೦೬ 1070 (0 00817801100 0050 17 (10 [೦[10[111೩70೮ 01 15 
[17011075 0)/ 61171715178 (130 705700( 600 ॥0 1. 

...!8011001105 ೬00೦0 1101710೮75 ೮೫೦೧0 ೪/೧೮7೮ 1706116015 ೩೯೮ ೧01 1೩17100, 17೩) 
0೮ 50 11೩11106 ೩5 (0 0/17 17: 61500010 (೧0 ॥06)/ 10 ೪೫/1011 100)' 0೮1078, ೩76 5000 
70110011005 141೮ 10708070 70೦7 (7೮೩1೦6 ೩5 ೮೮11೩1೦1! 10 70110011075 ೦೧ 10೮ 110060 
15017' ಅಂದರೇನು? ಸಭೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಅಗೌರವದ 
ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ಬರೆದು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದು ಸಭೆಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಕುಂದು 
ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಕೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ 
ಶಿಕ್ಷೆ-ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ-ಇದೇ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದು-ಕೆಲವೊಂದು ಸದಸ್ಯರ 
ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ಹೇಳದೇ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರೂ, ಆ 
ಸದಸ್ಯರು ಒಳಪಟ್ಟ ಸಭೆಗೇ ಪತ್ತುಗೇಡು ಮಾಡುವಂತೆ ಒಡಮೂಡಲ್ಬಡಬಹುದು. ಆಗ ಅಂಥ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಭೆಯ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಿಂದೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವದು! 



2೨ 1) (೧ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಸಮಿತಿಯು ೧೯೪೬ರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು. 
"33೦7೮ 170 ೦೦೫1೦720! 15 (70 17251೧8೭ ೦2 ೮82/80 (01 000) ೩8೩17511. 7'5) ೧೦೦! 
(11೩! [3೮ 01೩/8೮ ೫೩5 (10೮ ೫೦1೮ 701 01 700೮851()/ 0%16೮ ೩ 6010000." ಅಂದರೆ, 
(ಯಾವದೇ ಸಂಸತ್ -ಸದಸ್ಮರ ವಿರುದ್ದ ಲಂಚಗುಳಿತನವೇ ಮೊದಲಾದ ಆರೋಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಲಾದ ಅವಹೇಳನೆ, ಅಂಥ ಆರೋಪ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡುವ ಪುರಾವೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೂ ಆ 
ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಅವಹೇಳನೆಗೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯಲಾರದು. ಆ ಆರೋಪಿತ ಸದಸ್ಯನ ಅಪರಾಧ 
ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂತೆ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆತನ ಮೇಲಿನ ಆರೋಪ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿಯೋ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ 
ಆಗಿಯೋ ಆತ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಂಸತ್ತಿನ ಅವಹೇಳನೆಗೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದಸ್ಯನ 
ಅಪರಾಧಿತನ ಆರೋಪವನ್ನು ಸಂಸತ್-ಅವಹೇಳನೆಯ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾರದೆಂದು 

ಈ ಸಮಿತಿಯ ಅಂಬೋಣ! 

ಆದರೆ ಇಂಥ ಉಗ್ರ ಶಾಪಕ್ಕೆ ಆ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಉಃಶಾಪದ ಬಗಲು-ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ. 
''1! (೮ 70110೩1017 ೪/೮೮ 10107000 10 01178 10 118/1! 71801೮15 ೫0100 ೪೫/೮7೮ (0೮ 50 

(118! ೩೧ ೮೧೮ 17180! 0೮ 7ಟ! 10 (7017 (1107 500 ೩ 70011080100: 107 500 ೩ 1180 

"77೦5೮ ೪/೦ಟ16 0೦೧501101೮ 6010000." ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಮೂಲ್ಯ. ಅದು 

ಉದಾತ್ತವಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಅಪಕೃತ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಅಪಪ್ರಥೆಗಳು ಸತ್ಯವಿದ್ದು 

ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಗಾಣಿಸುವದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಘನವಾದ 

ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಸಂಸತ್ ಅವಹೇಳನೆಯ ಆರೋಪದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 

ಈ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಯಾವಾಗ? ಯಾರ ಮುಂದೆ? ಅವಹೇಳನೆಯ ಆರೋಪದ ಕ್ರಮವೇನು? 

ಸಭೆಯ ಅವಹೇಳನೆ ಆಯಿತೆಂದು ಅನಿಸಿದಾಗ ಒಬ್ಬ ಖಾಸಗಿ ಸದಸ್ಯ ಅದನ್ನು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರ 

ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಆರೋಪ ಮೊಗನೋಟಕ್ಕಾದರೂ (8111781806) ಸಾಧ್ಯವೇ 

ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಂತರ ಆ "ಪ್ರಕರಣ' ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಗೌರವಗಳ ಸಮಿತಿಗೆ 

ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅಂಥ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಿದೆಯೆಂದು 

ಅನಿಸದಿದ್ದರೂ ಸಭೆಯ ಭಾವನೆ ಅದು ಅವಹೇಳನೆಯೇ ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಸಭೆಯೇ ಆ ಪ್ರಕರಣ ಆ ಸಮಿತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುವದೂ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯ 

ಕೆಲಸ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ತಿರ್ಮಾನಿಸುವದೇ ಹೊರತು ದಂಡ ವಿಧಿಸುವದಲ್ಲ. ಸಮಿತಿ ಆ 

ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ-ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ನೆರೆಯಿಸಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನೂ 

ಇನ್ನಿತರರನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸಿ ಆರೋಪ ಅಪರಾಧವೇ ಸರಿಯೆಂದು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಶಾಸನಸಭೆಗೆ (ಸಂಸತ್ತಿಗೆ) 

ವರದಿ ಒಪ್ಪಿಸುವದು. ಈ ವರದಿಯ ಆಧಾರದಿಂದ ಸಭೆಯೇ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಪಕೊಡುವದು. 

ಆ ತೀರ್ಪು-ಏನೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದರಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರವಾಸದ ವರೆಗೂ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪದ್ದೂ 

ಇರಬಲ್ಲದು. ಈ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಅಪೀಲು ಇಲ್ಲ. ಸೆರೆಮನೆಯ ಶಿಕ್ಷೆಯ 

ವಿರುದ “ಹೇಬಸ್ ಕೊರ್ಪಸ್' ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಸೆರೆಯಾಳನ್ನು ಕೋರ್ಟಿನ ಇದುರಿಗೆ 

ತಂದರೂ ಆತನ ಶಿಕ್ಷೆ-“ಸಂಸತ್ -ಅವಹೇಳನೆಗೋಸ್ಕರ' ಎಂಬ "“ಶರಾ' ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಸರಿ. ಕೋರ್ಟು 



ತ್ರ ವ ದಿಶಿ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ದಿಣಿ ಸಮಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೩೨೭ 

ಆ ಕುರಿತು ಪುನರ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥ. 

ಎರೆ] ಳೆ 009 ನಿಜವಾಗಿ. ಈ ಕಮ ಭಾಷಣ ಸ್ನಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಸಿದ ಒಂದು ಭೀಮಗದೆಯೇ. 
3 ಇಒ ವೀ ಪಿ 

ಅಪರಾಧ, ಅಸ್ಪಷ್ಟ; ವಿಚಾರಣೆ, ಅವಿಚಾರಣೀಯ; ಸತ್ವವೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಸಮರ್ಥ, ಸಂಸತ್ತು 

ತನ್ನ. ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ. ತಾನೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯ. ಶಿಕ್ಷೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದ್ಲೂ ಆಗಬಹುದು; 

ಪುನರ್ವಿಚಾರಣೆ, ಕ್ಷಮಾಯಾಚನೆ, ಅಪೀಲಿನ ಆಲೋಚನೆ ಆಗಲಾರದ ಮಾತು! ಇನ್ನು ಇದು 

ಬರೇ ವಾದದ ಮಾತು. ಈವರೆಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸೆರೆಮನೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಆದರೂ ಆ ವಿಧಾನ ಆ ವಿಧಿ ಆ ಸತ್ತೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಆ ಭಯವೇ ಸಾಕು ಸದಸ್ಕರ ನಾಲಿಗೆ 

ಬಿಗಿಯಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಇಂಥ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವದೇ ವಿರಳವೆನ್ನಬಹುದು. ಅದೂ 

ಒಂದು ಮೋಸ. ಯಾರು ಯಾವಾಗ ಆರೋಪಿಯಾಗುವರೆಂಬುದೇ ನೇಮವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಅನಿಶ್ಚಿತ 

ಅದೇ ಅನಿಷ್ಟ! 

ಡಿ 

: ಮರ್ಮದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇರೆಯೇ.-ಈ ಆವಹೇಲನೆಯ ಆರೋಪ. ವಿಚಾರಣೆ 

ಅವಶ್ಯವೇ? ಮಾನನಷ್ಟದ ಕಾಯಿದೆ-ಕ್ರಮ (1891 ೦! 6081೩000) ಎಂಥ. ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯನ 

ಮರ್ಯಾದೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಸಾಲುವದು, ಸಲ್ಲಬಲ್ಲದು. ಉಳಿದ ದೋಷಗಳ ನಿವಾರಣೆಗೆ 
ರಾಜ್ಯ ದ್ರೋಹದ ಹಾಗೂ ಹಿಂಸಾ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾನೂನುಗಳು ಇದ್ದೇ ಇವೆ. ಸರಕಾರದ ಯಾವದೇ 
ವಿಭಾಗದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಿಕ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಯಾವದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಿಂತ ಸಂಸತ್ತಿನ 

ವಿಷಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಉನ್ನತವಾಗಿ ಏಕೆ ಕಾಣಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳೇ 

ಇಲ್ಲ. ಒತ್ತಾಯದ ಪ್ರಮಾಣಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಥ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕ್ರಮವಿದ್ದೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟುಗಳು 
ನಾಮಶೇಷವಾಗಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪಾದಪೀಠಗಳಾಗಿವೆ. ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಸಂಸದೀಯ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ 
ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬಲವಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಇಂಥ "ಅವಹೇಳನಾ' ಕ್ರಮ ಅಥವಾ "ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ 
ಭಂಗ'ದ ಕ್ರಮ ಅನಗತ್ಯ. ಇನ್ನು ಅಂಥ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬಲವಾಗಿರುವಲ್ಲಿಯೂ 
ಇಂಥ ಕ್ರಮಗಳು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಥವಾ ಸಂಸತ್ತಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಸಮರ್ಥ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ 
ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಗೌರವವು ಹೇಗೋ ಕಾಲಬಾಹಿರವಾಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ವಿಸಂಗತವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ 
ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುತಪ್ಪಿ ಉಳಿದು ಬಂದ ಉಪದ್ವಾ ಪವೆನ್ನಬಹುದೇ? 

ಈ 
ಜನಸೇವಕ' ಜೂನ್ ೧೦, ೧೯೫೯ 



೩೨೮ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ವ ಸಂಪುಟ೯ 

ವಿಜ್ಞಾನದ ವರಾಹಾವತಾರ 

ಪೃಥ್ವಿಯ ಗರ್ಭಯಾತರಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಪೃಥ್ವಿ ಉಂಟಾದ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಈ 
ಭೂಮಿಗೋಲ ತಂಪಾಗುತ್ತ ನಡೆದಿದೆಯೋ ಬಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತಲೋ! ಭೂಕಂಪಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ 
ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ? ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲಿನ ದಶಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳ ಆಚೆಯ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿನ 
ಜೀವ ಜಾತಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಎಲಬುಗಲ್ಲುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೆಲದಾಳದ ಒಳ- ತಳದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 
“ಶಿಲಾಲೇಖ' ವನ್ನು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದುಂಟೇ? ?” ಈಗ ಕೇವಲ ಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಅಂದಿನ ಆ ಹಾದ 
ಚಿಹ್ನೆಗಳೇನಾದರೂ ಭೂಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯಬಹುದೇ? ಇವಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಅರಳಿಸುವ 
ತಲೆ ಕೆರಳಿಸುವ ಲಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವ ಸಮಯ ಇನ್ನು ದೂರವಿಲ್ಲ. 

ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅತಲ, ವಿತಲ, ಸುತಲ, ತಲಾತಲ, ರಸಾತಲ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ 
ಸಪ್ತ ಪಾತಾಳಗಳ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೋಕರ್ಣದ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಸಪ್ತಪಾತಾಳ ಭೇದಿಸಿ 
ನಿಂತಿತೆಂದು ಭಾವಿಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ' ಈ ಸಪ್ತ ಪಾತಾಳ ಭೇದನೆಯ ಕ್ರಿಯೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ 
ಇದುವರೆಗೆ ನಡೆದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ಮೊದಲು ಆರಂಭಿಸುವ ಕನಸು ಕೆಲಸವಾಗಲಿದೆ. 

ಇದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ-ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ- ಈ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರಯೋಗದ ಪ್ರಥಮ 
ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗುವದು ಅಂತರಿಕ್ಷವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ. ಗ್ರಹಾಂತರಗಾಮಿಯಾಗಿ. ಉಡ್ಡಾಣ ಮಾಡಿದ 
ಮಾನವನ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಈಗ ಪೃಥ್ವಿಯ ಅಂತಸ್ತಲದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ನೋಡಲು 
ಹೊರಟಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ವೈನತೇಯನು ವರಾಹನಾಗಲಿದ್ದಾನೆ.-ಭೂಮಿಯ ಒಳಹೊಕ್ಕು ತಳ 
ಹುಡುಕಲು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಎಲ್ಲಿ? ಎಂದು? ತುಸು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. 

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ಟೋರಿಕೋ ಎಂಬಲ್ಲಿಂದ ೨೦೦. ಮೈಲು ದೂರ 

ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧಕ ಹಡಗುಗಳ ಚಿಕ್ಕ ಪಡೆಯು ಸ್ಥಳ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೊರಟಿದೆ. ನಾಲ್ಕು 

ಹಡಗುಗಳು ಈ ಶೋಧ ನಡೆಯಿಸಲಿವೆ. ಅವಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೊಲಂಬಿಯಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ 
ಭೂಗರ್ಭ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ವೇದಭವನವು. ಇನ್ನೆರಡು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ (0೦೦೩- 

10818/2))) ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವುಡ್ಲ ಹೊಲಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ಸಾಸದ ಎ. ಮತ್ತು ಎಮ್ 

ಕಾಲೇಜಿನವು. ಈ ಹಡಗಗಳು ಭೂಕವಚದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಕೊರೆಯುವದಿಲ್ಲ. ಕಡಲಿನ ತಳದ 

ನೆಲದ ರಚನೆಯ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎತ್ತಿ ತರುವದು, ಕಡಲಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ 

ಸ್ಫೋಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೃತ್ರಿಮ ಭೂಕಂಪಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಪಂದನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವದು, 
ಕಡಲಿನ `ತಳನೆಲವು: ಇಂಥ ತೂತು. ಮಾಡಲು ತಕ್ಕುದೋ. ಏನೆಂಬ. ಬಗೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವದು-ಇವೇ ಈ ಹಡಗು ಪಡೆಯ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಪರಿಶ್ರಮ. 

ಇನು ಈ ಪರಿಶೋಧನೆ ಈ ಪರಿಶಮ ಹಡಗುಗಳಿಂದಲೇ ಏಕೆ? ಭೂಖಂಡಗಳ ಯಾವದೇ 
ನ! ಹ್ 

ಪಾತಳಿಗಿಂತ ಸಮುದ್ರದ ತಳ-ಅದೂ 'ಮಹಾಸಾಗರದ ಅತಿ ಅಳವಾದ ತಳ-ಹೆಚ್ಚು ತಗ್ಗು. 

ಭೂಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರ. ಆ ಮಾನದಲ್ಲಿಯೇ ಭೂಖಂಡಗಳ ನೆಲಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರ ಕಡಲಿನಾಳದ 
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ನೆಲದಡಿಯ ಭೂಕವಚ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೆ ತೆಳ್ಳಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಧ್ರವನ್ನು ಭೇದಿಸುವದೆಂದರೆ 

ಮೈಲುಗಟ್ಟೆ ಆಳವಾದ ಕನ್ನ ಕೊರೆಯುಬೇಕು . ಈ ರಂಧ್ರವು ಎರಡು ಅಂತಸ್ಮಿನದು. ಮೊದಲು 

ಹೊರಕವಚದಲ್ಲಿ, ಆ ನಂತರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಕವಚಕ್ಕೆ "ಮೋಹೋ' ಎಂಬ ಹೆಸರು 

(ಇದನ್ನೇ ನಾವು "ಮಹಿ' ಎಂಬ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತ ಪದದಿಂದ ಸಂಭೋದಿಸೋಣವೇ?) ಈ 

"ಮಹಿಯ ಕೆಳಗಡೆ (ಒಳಗಡೆ) ಪೃಥ್ವಿಯ ಗರ್ಭದ ಕುದಿಯುವ ಶಿಲಾ ರಸದ ಕಂದವನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು 

ಇದ್ದ ಸ್ತರಗಳಿಗೆ "ಮ್ಯಾಂಟಲ್' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. (ಇದನ್ನು ನಾವು "ಮಹತ್ತಲ'ಗೆ ಅನ್ನೋಣವೆ?) ಈ 
"ಮಹತ್ತಲ'ವೇ ಒಂದು ಗೂಢವಾದ ತಪ್ಪ ಶಿಲೆಯ ಆವರಣ. ಆ ಶಿಲೆ ತಪ್ಪವಿದ್ದಷ್ಟೇ ದಪ್ಪವೂ 

ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆಗೇ ಕರಗಿದ ಅಗ್ನಿ ರಸ-ಲಾವ್ವಾ 

"ಮಹಿ'ಯ ರಂಧ್ರ ದೊಡ್ಡದು. ಅದರೊಳಗಿಂದ ಕೊರೆಯುವ "ಮಹತ್ತಲ'ದ ರಂಧ್ರ ಇನ್ನೂ 
ಕಿರಿಯಗಲ. ಆದರೆ. ಇನ್ನೂ ಆಳ. ಈ ರಂಧ್ರ. ಭೇದನೆ. "ಮಹಿ' ಕವಚದಲ್ಲಿಯೂ 

ಸುಲಭಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವೆಂದೇ ಅನೇಕ ಎಣ್ಣೆಗಣಿಗಳ ಕಂಪನಿಗಳ ಅನುಭವದ ನಂಬಿಕೆ. ಇಂಥ ಭೇದನೆ 

ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೀರಿನ ಅಡಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಂಪನಿಗಳು ೧೨೦೦೦ ಅಡಿ ಅಳದತನಕವೂ 

ಅಗಿದದ್ದುಂಟು. ಆದರೆ ಈ ಕುಳಿಗಳು ಆಳವಲ್ಲದ ಆಶ್ರಯವಿದ್ದ ನೀರಿನಡಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಹೆಗ್ಗಡಲಲ್ಲಿ 

ಹೊರನೀರಿನಲ್ಲಿ ೧೮೦೦೦ ಅಡಿನೆಲದಾಳಕ್ಕೆ ನಿಲುಕುವ ರಂಧ್ರ ಇನ್ನು ತೆಗೆದುನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

“ಮಹಿತ್ತಲ'ದ (ಮ್ಯಾಂಟೆಲ್) ಶಿಲಾರಚನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಶಿಲೆಯನ್ನು "ಪೆರಿಡೊಡೈಟ' 

ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಇನ್ನೂ ಅರಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ. 

' ಭೂಮಿಯ ಗೋಲಕ್ಕೆ ಮೂರು ಆವರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೊರ ಆವರಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲ 

ಶಿಲೆಯದು. ಅದು ಭೂಖಂಡಗಳಲ್ಲಿ ೧೫ರಿಂದ ೨೦ ಮೈಲು ದಪ್ಪವಿದೆ. ಮಹಾಸಾಗರದಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಅದು ೨-೨॥ ಮೈಲು ಮಾತ್ರ ದಪ್ಪ. ಇದರ ತಳದ ಮಗ್ಗಲವೇ "ಮೋಹೋ' ಅಂದದ್ದು-ಅದನ್ನು 
ಮೊದಲು ಗುರುತಿಸಿದ ಯುಗೊಸ್ಸಾವದ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ. 

ಈ "ಮಹಿ'ಯಡಿಗೆ. ಎರಡನೆಯ ಆವರಣ ಅಥವಾ ಭೂಸ್ಥರ ಚಾಚಿದೆ. ಅದೇ "ಮ್ಯಾಂಟಲ' 
ಅಥವಾ ನಮ್ಮ "ಮಹತ್ತಲ'. ಅದೂ ೧೮೦೦ ರಿಂದ ೨೦೦೦ ಮೈಲು ದಪ್ಪವಿದೆ. ಭೂ ದ್ರವ್ಯದ 
ನೂರಕ್ಕೆ ೮೦ರಷ್ಟು ಈ ಸ್ಮರದಿಂದಲೇ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಆಚೆಗೆ ಮೂರನೆಯ ಆವರಣ ಅಥವಾ 
ಭೂಗರ್ಭ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಆ ಶಿಲಾಗ್ನಿರಸ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಳಕಂದಕವೊಂದು ಇದೆಯೆಂದು 
ಕೆಲವರ ಮತ. 

ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಅಂತ ಸ್ಥರಗಳ ಕುರಿತು ಭೂಗರ್ಭ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಲಕೆಲವು 
ಕುರುಹುಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ಭೂಕಂಪಗಳಿಂದ ಕೆಲವು, ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಿಂದೊಗೆದ 
ಲಾವ್ಹಾದಿಂದ ಕೆಲವು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು" ಉಲ್ಕಾಪಾತಗಳಿಂದ ಪ ಪ್ರಥಃಕ್ಕರಿಸಿದ ದ್ರವ [ದಿಂದ. ಈ ಉಲ್ಕಾ 
ಖಂಡಗಳ ದ್ರವ್ಯ ಭೂಮಿಯ "ಮಹತ್ತಲ' ದ ದ್ರವಕ್ಕೆ ಹೋಲುವ ವಸ್ತು. ಈ "ಮಹತ್ತಲ' ದ ದ್ರವ್ಯ 
ಚಂದ್ರಗೋಲದ ದ್ರವ್ಯ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ನ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಮತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 
ಅಂತಸ್ತಲದ ದ್ರವ್ಯ ಅಗೆದು ತೆಗೆದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಚಂದ್ರಗೋಲದ ಸ್ವರೂಪದ ಮೇಲೆ ಹೊಸ 
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ಬೆಳಕು ಬೀಳುವದೆಂದು ಶೋಧಕರ ಹಾರೈಕೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಅದರ ರೇಡಿಯೋ-ವಎಫಕ್ಟಿವ್ದಿಟಿ. 
ಟು 

(ಅದರ ವಿಮ್ಯುದವಣುಕ್ರಿಯೆ)ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಳೆಯುವದೂ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿಯ 
ಉಷ್ಣತೆ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆಯೆಂದು ಇತ್ತೀಚೆಯ ಸಂಶೋಧನ. 

ಇದೂ ಅಲ್ಲದೆ "ಮಹಿ'ಯ ಸ್ಹರಗಳಿಂದ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ-ಪೃಥ್ವಿಯ 
ಮೇಲೆ ಎಂದು ಎಂಥ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿ ಮೊತ್ತಮೊದಲು ಉಂಟಾಯಿತು?-ಎಂಬ ಒಗಟಿನ ಬಗೆಹರಿಕೆ. 

ಆ ಆದಿ ಯುಗದ ಭೂಚರಿತ್ರವೂ ಜೀವೇತಿಹಾಸವೂ ಆ ಸ್ಥರಗಳಲ್ಲಿ ಅಶ್ಮೀಭೂತವಾಗಿಯೂ 

ಶೋಧಕರ ಬರವು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. “ಪಿಸ್ಟನ್ಕೋರರ” ಎಂಬ ಯಂತ್ರವು ಇಂಥ ಅಗೆತ ಮಾಡಿ-ಕಡಲ 
ತಳದಲ್ಲಿ ತೂತು ಮಾಡಿ ಆಳದ ದ್ರವ್ಯದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೊರತರುತ್ತದೆ. ಅಂಥ ಯಂತ್ರ ೮೦ 

ಅಡಿಯ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಮುದ್ರದ ತಲವನ್ನು ಛಿದ್ರಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟರಿಂದಲೇ ೧೦೦ ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷ 

ಹಳೆಯ ಅಶ್ಮಾವಶೇಷಗಳನ್ನು ಅದು ಅಗೆದೆತ್ತಿ ತಂದಿದೆ. 

ಈ ಬಗೆಯ ಅಗೆತ ಈ ಭೂಕವಚ ಬೇಧನೆಯ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಅನೇಕ ಅದ್ಭುತ 

ಕಥಾಲೇಖಕರನ್ನು ಅದೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ಕಥೆಕಟ್ಟುವವರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿದ್ದುಂಟು. 
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಹಸ್ಯ ರೋಮಾಂಚಕಾರ ಕಥಾ ಲೇಖಕ ಸರ್ ಆರ್ಥರ್ ಕಾನೊಂಡಾಯಿಲರೂ 

೧೮೨೦ರಲ್ಲಿ ಭೂಕವಚ ಭೇದನೆಯ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಆ 

ಕಥೆ ಇಂದು ಇತಿಹಾಸವಾಗಲಿದೆ. ಅಂದಿನ ಕಲ್ಪನೆ ಇಂದಿನ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗಲಿದೆ. 

ಕಡಲಾಳದ ಸ್ಥಳ ಪರೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೊರಟ ಹಡಗಗಳು ೧೫೦ ಮೈಲು ಆಗಲದ ೨೦೦ 

ಮೈಲು ದಕ್ಷಿಣೋತ್ತರ ಉದ್ದದ ಜಲಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಲಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಟ್ಲಾಂಟಿಕದ ತಳನೆಲ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಡಬ್ಬಾಗಿ ಎದ್ದಿದೆ. ಈ ರಂಧ್ರ ಭೇದದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ೧೦ ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರು ಹಿಡಿಯುವ 

ಅಂದಾಜಿದೆ. ಅಮೇರಿಕೆಯ ಸರಕಾರ ಇದನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ಕುಬೇರನಿಗೆ ಹಣ ಚೆಲ್ಜಲು ಕುಬೇರನೇ 

ಬೇಕು. 

ಭೂಗರ್ಭ ರಹಸ್ಯದ ಭಂಡಾರಮುದ್ರೆಯೊಡೆಯುವ ಪಂಥವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಹಡಗಗಳು 

ಕಡಲಿಗೆ ಇಳಿದಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಳ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯ ಸರ್ವೇ ಕೆಲಸ ಜೂನ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ 

ಮುಗಿಯುವದು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ತಂದ ಕಲ್ಲು-ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. 

ನಂತರ ಭೂಕವಚ ಭೇದನೆಯ ಪ್ರಚಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಹಿಡಿಯುವವೋ! 

ಆದರೂ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪಂಥಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನದ್ದೇ ಪಣಕಟ್ಟ ಹೊರಟ ಮಾನವಪ್ರತಿಭೆಯ ವಜ್ರಮಷ್ಠಿಗೆ 

ಎಟಕದ ಸತ್ಯ ಯಾವದಿದೆ? ಆಕಾಶದ ಆಚೆ ಕಂಡ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಭೂಮಿಯ ಒಡಲೂ ತೆರೆದೀತು? 

ಈ 

"ಜನಸೇವಕ' ಜೂನ ೧೭, ೧೯೫೯ 
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ದೇಶದ ಅಧೋಗತಿಯ ಅವಲೋಕನ 

ಭಾರತದ ಬಡತನದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು? 

ಜಾಗತಿಕವಾಗಿಯೇ ಸಮಾಜವು ಇಂದು ಕಲ್ಲೋಲಮುಯುವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ 

ಬದಲಾವಣೆಯೆಂಬುದು ತೀರ ತ್ತರೆಯಿಂದ `ಸಾಗಿದೆ-ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯೋ ಎಂಬ ಭರದಿಂದ 

ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ೨ನೆಯ ಯುದದ ಮಧ್ಯಂತರದಿಂದಲೇ ದೂರಗಾಮಿಯೂ ದೀರ್ಫ ಪರಿಣಾಮಿಯೂ 

ಆದ ಅರ್ಥ ಹಾಗೂ ಮರ್ಮವುಳ್ಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವು ಜನರಿಗೆ 

ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಚಯದವೂ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವೆ. ಈ ತತ್ವಗಳ ತಾಯಿಬೇರು ಕಲ್ಕಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆ. 

"ಪ್ರಜಾನಾಂ ವಿನಯಾಧಾನಾತ್ ರಕ್ಷಣಾತ್. ಭರಣಾತ್ ಅಪಿ ಸಪಿತಾ ಪಿತರಃ ತೇಷಂ 
ಕೇವಲಂ ಜನ್ಮ ಹೇತವಃ' -ಎಂದು ಕಾಲಿದಾಸ ಕೊಂಡಾಡಿದ ರಘುವಂಶದವರ ರಾಜ್ಯವ್ಯ ವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 

ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ರಾಜ್ಯದ ಸ್ಥೂಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂದೋ ಗೊತ್ತಾಗಿರುವಂಥವು. “ಆದರೆ 

ಇಂದಿನ ಕಲ್ಕಾಣ ರಾಜ್ಯ ಆ ರಘುರಾಜರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ. ಆಗ ತಂದೆ ತಾಯಂದಿರು 
ಕೇವಲ ಜನ್ಮ ಹೇತುಗಳಾಗಿ ಆದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದರು-ಮಿಕ್ಕುದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರಕಾರವೇ 
ಪಿತೃತ್ವವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂದು ಸರಕಾರ ಪ್ರಜೆಗಳ ತಾಯ್ತಂದೆಗಳ ಜನ್ಮಹೇತುತ್ವದ 
ಹಕ್ಕನ್ನೂ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ, ಸಂತತಿನಿಯಮಗಳ 

ಸರಕಾರೀ ಪುರಸ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ! ಇರಲಿ. 

ತೊಟ್ಟಿಲಿಂದ ಚಿತೆಯ ವರೆಗೆ 

ತೊಟ್ಟಲಿಂದ ಚಿತೆಯ ವರೆಗೂ ಸರಕಾರವೇ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕ-ಪ್ರಜೆಗಳ ಪಾಲನೆ-ಪೋಷಣೆ 
ಮಾಡಬೇಕು,-ಅದೂ ಕೃಪೆಯೆಂದಲ್ಲ, ತನ್ನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯವೆಂದು. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸರಕಾರಗಳಂತೂ, 
ಜನನ, ವಿವಾಹ, ಶಿಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಬೇನೆ- 'ಉವುಗಳವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಯುಕ್ತಿಕ 
ನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆವರಿಸುವಂಥ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 
ಇಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ರೂಢಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಗತಿ ದೃಢವಾಗಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. 

ಇದು ಅನಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಿಂದುಳಿದ ದೇಶಗಳ ಜನತೆಗೂ ಪೂರ್ತಿ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಅವರೂ ಇಂಥ 
ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಗು ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೇರಿಕೆಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ 
ಹಾಗೆಯೇ ಆಗ್ನೇಯ ಏಶಿಯಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ 
ಪ್ರಕ್ಷೋಭಗಳೆದಿವೆ. ಅವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಯ ಸಮಾಜಗಳಿಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಅತ್ಯಂತ 
ಘಾತಕವಾಗಬಹುದೆಂಬುದು ವಿಮರ್ಶೆಯ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಹೊಳೆಯದಿರದು. 

ಭಾರತೀಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾ ತ್ವರೆಯಿಂದ ಭರದಿಂದ ಪಲ್ಲಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಜಾಗುಕ ಸಿತಿ-ಗತಿಗಳ 
ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ 

ವು 
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ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಜೀವಿಯ ಸಲುವಳಿ 

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಹುಭಾಗ ಜನತೆ ಬೇಸಾಯಗಾರರು, ಒಕ್ಕಲತನದವರು-ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲ 

ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ, ನಾವು. ಯಾರು 

ಭಷ ತ್ಯ ಎಂದು ತೊಂದರೆ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಿದೆ-ಆದೇನೆಂದರೆ ಈ 

ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಲತನದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾ ಜನತೆ ಭಾರತದ ಅದೇಕೆ ಜಗತ್ತಿನದೇ-ಮಾನವ ಸಮಾಜದ 

ಳಾ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ನಗ ಸಾಮಾಜಿಕ- ಸ್ಮರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶೀ ತಜ್ಞರು ನಮ್ಮ 

ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕಲಿಗನ ಬೇಸಾಯಗಾರನ ಜ ಜ್ಞಾನವನ್ನೂ "`ಕಾಶಲೃವನ್ನೂ ಹೊಗಳಿದ್ದುಂಟು.'! ಆದಾಗ್ಯೂ 

ಅವರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (ಅಂದರೆ, ಸಂಪತ್ತಿಯದು!) ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೀರ ತಳದ್ದಿದ್ದು 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಅವರ ಸಲುವಳಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೇ ಆತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠಮಾನದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ 

ಇನ್ನೊಂದು ಅರಿಷ್ಠ ಈ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದುಕೂಡಿದೆ. ಈ ಜನತೆಗೆ ತಲೆಯೊಂದರ ಉತ್ಪನ್ನ 

ನಿಕೃಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ್ದಿದ್ದು, ಇವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅರೆ-ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೂ 

ಆಗಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ಕಾಂಪಲ್ -ಸರ್ವೇಯ ೯ನೆಯ ಅಂಕೆ-ಸಂಖ್ಯೆ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ವಿವರಗಳ 

ಮೇರೆಗೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಿಕ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೬೦ ದಶಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 

ಶ್ರಮಿಕವರ್ಗಗಳೆಂದರೆ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೆ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕುವದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದವರು. ದಿನದಲ್ಲಿ 

ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ತಾಸುಗಳ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವದಾದರೆ, ೨೦ ದಶಲಕ್ಷ ಮಂದಿ 

ದಿನಕ್ಕೆ ೧ ತಾಸು ಇಲ್ಲವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ವೇಳೆ ದುಡಿಯುವವರಿದ್ದಾರೆ. ೨೭ ದಶಲಕ್ಷ ಮಂದಿ 

ದಿನಕ್ಕೆ ೨ ತಾಸು ಇಲ್ಲವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಹಾಗೂ ೪೫ ದಶಲಕ್ಷ "ಮಂದಿ ೪ ತಾಸು ಇಲ್ಲವೆ 

ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ದುಡಿಯುವವರಿದ್ದಾರೆ. 

ದುಡಿಮೆ ತೀರ ಕಡಿಮೆ! 

ಈ ಸರ್ವೆಯ ೬ನೇ ಪರಿಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಿವರಗಳಂತೆ, ಆರೆ-ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಈ ಕೆಲಸಗಾರರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದೆ ಉಳಿಯುವರೆಂಬುದರ ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಅಂದಾಜು 

ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ೩೦ ದಶಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ೫ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ ಕಾಲ ಕೆಲಸಮಾಡುವರು. 

೩೯ ದಶಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ೧೫ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ವೆಯ ೯ನೇ ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ 

ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ೧೫ ದಶಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ದಿನಕ್ಕೆ ೪ ತಾಸಿನ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ವೇಳೆ 

ಉಳಿದದ್ದರಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಉಪಯೋಗದ ಜಳ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸುಪ ಪ್ರಷಿದ್ಧ ಯೋಜನಾ 

ತಜ್ಞ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಮಹಲಾನೊಬಿಸರು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಡ; ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ 

ನಿರುದ್ಕೊ ೇಗಿಗಳು ಬರೆ: ೧೦ :ರಿಂದ ೧೫ ದಶಲಕ್ಷ. ನಮ್ಮ ಲ್ಲಿ ೨೫-೩೦ ದಶಲಕ್ಷ 

ಕೆಲಸಗಾರರು-ಅಂದರೆ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಬಲ್ಲರು- -ಅರೆ-ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅವರು 

ಮಾಡಬಹುದಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸ ಪಡೆದವರು. ಇದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳುವದಾದರೆ, 
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ನಷ್ಟ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ! 
ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಕಸುವುಗಟ್ಟುತ್ತಲಿರುವ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ-ಎಂಥ ಪ್ರಚಂಡ 

ನಷ್ಟವೆಂಬುದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಈ ೫೦ ದಶಲಕ್ಷ ಕಟ್ಟಾಳುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ 
ಸರಾಸರಿ ದಿನಕ್ಕೆ ೪ ತಾಸು ಕೊಡಬಲ್ಲನೆಂದು ಹಿಡಿದರೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ೨೦೦ ಕೆಲಸದ 
ದಿನಗಳೆಂದೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ನಷ್ಟ ೪೦,೦೦೦ ದಶಲಕ್ಷ ಆಳುಗೆಲಸದ 
ತಾಸುಗಳು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡುವದಾದರೆ, ತಾಸಿಗೆ ೧ ಆಣೆಯಂತೆ ಹಿಡಿದರೂ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ 
೨೫೦ ಕೋಟಿ. ರೂಪಾಯಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ನಷ್ಟ-ಒಂದು, ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆಯ ಕೆಲಸ 
ಆಗದೇ ಹೋದದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು, ಅಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಹೋದದ್ದು ! ಆದರೆ 
ಇಂದು ತಾಸಿಗೆ ೧ ಆಣೆ ಕೂಲಿಗೂ ಯಾರು ದುಡಿಯಲು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ? ಅಂದಾಗ ಈ ನಷ್ಟ ಇನ್ನು 
ಎಷ್ಟು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ನೀವೇ ನೋಡಿರಿ! ಇಂಥ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ನಷ್ಟ ವರ್ಷಾನುವರ್ಷ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. 
ನಾವು, ನಮ್ಮ ಆಯ್ದು ಕಳಿಸಿದ ಸರಕಾರವೂ ನಿಂತು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ! ಒಂದು ತಾಸು ನಷ್ಟವಾದರೆ 
ಅದು ಇನ್ನಾವ ಸರಕಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ನಷ್ಟವೇ ಆಗುವದು. ಬೇರೆ. ಸರಕು, ಸೊತ್ತು 
ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊತ್ತು ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ 
ಬಾರದು; ಅದೇ ರೀತಿ ದುಡಿಮೆ-ಶ್ರಮಶಕ್ತಿ, ಅದು ಅತ್ಯಂತ ನಶ್ವರವಾದ ಸೊತ್ತು. ನಮ್ಮ 
ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಾ ಹಸಿವೆಯ ತಡಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ತನ್ನ ದುರ್ಬಲ ದೇಹದ ದುರ್ಧರ ಶ್ರಮದ 
ಹೊರತು ಇನ್ನೇನೂ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ತೆರಲಾರ.' ಭಾರತದ ಇಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಿನಿಯೋಗಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾದ ಅನುವಿಲ್ಲ! 

ಕೆಲಸಗೇಡಿನ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ 

ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವಿಲ್ಲದ ಈ ೫೦ ದಶಲಕ್ಷ ಜನ ದುಡಿಮೆಗಳ್ಳರಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರಿಂದ 
ಅವರ ವರಮಾನ ತೀರ ಕುಗ್ಗಿದೆ. ಆದರಿಂದ ಇತರ ಬಹುಮುಖವಾದ ಅಥಃಪಾತಕ್ಕೆ ಅವರ 
ಬದುಕು ಒಗ್ಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಯ ಸರ್ವೇ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೇರೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ನೂರಕ್ಕೆ 
೫೦ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಲು, ಅಥವಾ ೨೦೦ ದಶಲಕ್ಷ ಜನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ೧೪.೬ ರೂಪಾಯಿ (ದಿನಕ್ಕೆ 
ಅರ್ಥ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಸಂಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನೂರಕ್ಕೆ 
೯೦ರಷ್ಟು ಜನ ತಿಂಗಳಿಗೆ ೩೫.೮ ರೂಪಾಯಿ, (ಇಲ್ಲವೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾಧಾರಣ ೧ ರೂಪಾಯಿ) 
ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ೧ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೈನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಜನ ನೂರಕ್ಕೆ 
೧೦ ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದವರು ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದಿನಕ್ಕೆ ೬ ಆಣೆಗೂ ಕಡಿಮೆ 
ವ್ಯಯಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಕಿಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಶ್ಚರ್ಯದ 
ಅಘಾತ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ೪ರಲ್ಲಿ ೧ ಪಾಲು ದಿನಕ್ಕೆ ೨ ಆಣೆ ಇಲ್ಲವೆ 
ಅದಕ್ಕೂ ಕಡಿಮೆಯ ಮೇಲೆ ಬದುಕುದೂಡುತ್ತಾರೆ! 
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ಇಂಥ ಕಲಂಕಪ್ರಾಯವಾದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ದೆಸೆಗೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ಜನಕ್ಕೆ 
ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲದಿರುವದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗಗಳ 
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಗತ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕೈತುಂಬ ಮೈಮುರಿದುಡಿಮೆಗೆ 
ಎರವಾದ ಹೊರತಾದ ಮೈಗಳ್ಳ ಶ್ರಮಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಥ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿ ಆ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ 
ಒಂದು ನಿಶ್ಚಿತ ವೇತನ ಉಪಸಂಪಾದನೆಯಾಗಿ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗೇಡಿ 
ಯಂತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲಸಗೇಡಿ ಕೈಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಘಾತಕ. ಮನುಷ್ಯನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನೇ ಅದು ಊನವಾಗಿ 
ಸತ್ವಹೀನವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಕಾಯಿದೆಯ `'ಪಾಯಿದೆ'? 

ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮಗ್ಗಲು ಇದೆ. ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದಿಂದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ 

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾನೂನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಬೇಸಾಯಗಾರರಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಮಿಗಿಲಾದ ಒಳಿತಾದ 

ಕೆಲಸದ ಹಾಗೂ ಬದುಕಿನ ಪರಿಸರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗಾಗಿ 

ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2 ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಕಾನೂನು. ಆಯಿತು. ೫೬ಓ೪೧೮೫%ೌ ಸ್ಪ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 

ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಭದ್ರತೆಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಯಿತು. ಔದ್ಯೊ ೀಗಿಕ 

ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಾನೂನುಗಳೂ ಆದವು. ದುಡಿಮೆಗಾರರಿಗೆ ವಸತಿ, ಮನೋರಂಜನೆ, ಚ್ 

ಕೇಂದ್ರ, ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಮುಂತಾದವುಗಳ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದಾಯಿತು. ಈಗಿತ್ತಲಾಗಿ 

ಈ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವವಿಮೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸೂತಿ 

ಸೌಕರ್ಯ-ಯೋಗಕ್ಷೇಮಗಳನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಇವೆಲ್ಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ತೀರ ಹಿಂದುಳಿದ 
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಅಂಥ ಅನುಕೂಲತೆಗಳ ಇದುರಿಗೆ ಏನೂ 

ನಿಲ್ಲಲಾರವು. ಆದರೆ ಸೋಜಿಗವೂ ದುರ್ದೈವವೂ ಏನೆಂದರೆ ಈ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ 

ಭೂಮಿಯಿಲ್ಲದ ಬೇಸಾಯಗಾರರಿಗೆ, ಅಥವಾ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡಲಾರದ 

ತುಂಡುಹೊಲಗಳ ಒಡೆಯರೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೇಸಾಯಗಾರರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 

ಹೊಲಸಾಗುವಳಿ ಕಾಯಿದೆಗಳು ಇನ್ನು ಒಡೆತನದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಬಗೆಯಾಗಿ 

ಬಗೆಹರಿಸುವದರಲ್ಲಿಯೇ ತೊಡಗಿವೆ. 

ಮುಂದೇನು ಗತಿ? 

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಪಟ್ಟಣ ಹಾಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈಷಮ್ಯ. ಅದೇ 

ರೀತಿ ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿಕ ಹೌ ವೌಸಸ' ಜೀವನ-ಮಾನಗಳ ನಡುವೆ ತಾರತಮ್ಯ. 

ಇದರಿಂದ ಇದ್ದ ಟಾಳಿನಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಿಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ, ಹಾಳು ಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಈ 

ವೈಷ ಷಮ್ಯ- ತಾರತಮ್ಮ ಗಳ ನಿವಾರಣೆಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಈವರೆಗೆ ಸಫಲವಾದದ್ದು ಈ 

ದುಃ ಸ್ಥಿತಿಯ ಅ್ರರಿಐನ ಉರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವದರಲ್ಲಿಯೇ ಹೊರತು, ಅದನ್ನು ಆ ಮಾನದಲ್ಲಿ ತಣಿಸಲು 

ಇಲ್ಲವೆ ತಣಿಸುವ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಲು ಇಂದಲ್ಲ ನಾಳೆಯಲ್ಲ ನಾಡಿದ್ದೂ ಶಕ್ಕವಾಗುವದೆಂಬ ಆಸೆ 

ಹುಟ್ಟಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ! ಅಂದ ಮೇಲೆ ತನ್ನಲ್ಲಿಯ ಇಂಥ ಘೋರ ವೈಷಮ್ಯ ಸು ಪಕ್ಷಪಾತನದ 
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ಉರಿಯುವ ಅರಿವಿದ್ದ ಸಮಾಜ ಕ್ಷೋಭಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಬಲ್ಲದೇ? 

ಒಟ್ಟಾರೆ” ಇಂದಿನ ಭಾರತೀಯ. ಸಮಾಜದ ಒಳರೋಗ (ಸೋಂಕುರೋಗವಲ್ಲು ಈ 
ಘನಘೋರ ವಿಷಮತೆ-ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣದ, ಬೇಸಾಯಗಾರ ಹಾಗೂ ಉದ್ದಿಮೆಗೆಲಸಗಾರನ 

ಬದುಕಿನ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಇವರು ಪ್ರಗತಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅಧೋಗತಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶ-ಅನುಕೂಲಗಳೇ ಇವೆರಡೂ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಸಮವಾಗಿ ಒದಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ 

ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಬಲವಾದ ಮರ್ಮಾಂತಿಕ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಂದೂ 

ಕಂಡುಬರದಂಥ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರಕ್ಷೋಭದ ಬೀಜಗಳು ಇದರಿಂದ ಬಿತ್ತಿದಂತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೇನು 

ಗತಿ? 

9 
“ಜನಸೇವಕ' ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨, ೧೯೫೯ 
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“ದೇವರಾಣಯ ಸತ್ಯ'' 

ಒಮ್ಮೆ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. 
ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತೆಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು "ಒಳನೋಟ' ಸಾಹಿತಿಯೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದು 
ಆ ಯೋಗ ನಾನೇ ತಂದುಕೊಂಡೆನೆನ್ನಿ. ಅಸ್ಪತ್ರೆ » ಅಸ್ಫೈಲಂಗಳಂತೆ ಕೋರ್ಟು- ಕಚೇರಿಗಳೂ, ಬದುಕಿನ 
ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ಬದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯ ಬೆಳಕು ಬೀರುವಂತೆ ಮಾಡಿ 
ಮಾನವನ ಸಮಗ್ರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಗಳನ್ನೂ ಅವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ 
ಮುಖವಾಡಗಳನ್ನೂ-ಕೆಲವೆಡೆಗೆ ಅವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕೆಲವೆಡೆಗೆ ಎತ್ತದೆಯೇ!-ಒದಗಿಸುವವು. ಬಾಳ 
ಸಂದುಗಳ ಒಳ ಬಿರುಕು-ಹರಕುಗಳು ಗೋಚರವಾಗುವದು ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿಯೇ. ಆದ್ದರಿಂದ 
“ಕೋರ್ಟಿನ ಮೆಟ್ಟಲು ಹತ್ತುವ'' ಸಂಧಿ ನಾನೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆಂದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂಥದೇನೂ 
ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ನಿಂತೆನೆಂದಲ್ಲ! ಯಾವದೋ ಒಂದು "ವಜಿವಾಟಿ'ನ 
ವ್ಯಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ-ಅವರಿಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಜ್ಯದ್ದೇ ವಹಿವಾಟು ಎನ್ನಿ ಬೇಕಾದರೆ!- ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರುಷನಾಗಿ 
ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟೆನು. 

ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡೆದ್ದೇನು? ಮನಗಂಡದ್ದೇನು? ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹರಟೆಯಾಡೋಣ. ಅಂದು 

ಮೊತ್ತ ಮೊದಲಿಗೇ ನನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ವೇಧಿಸಿದ್ದು ಆರಂಭದ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾವಿಧಿ. ಈ ವಿಧಿಯ ಮಂತ್ರೋಚ್ಜಾರಣೆ 

ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹೊರಗಿನಿಂದಲೇ ಬಿತ್ತು-ಬೇರೆ ಯಾರದೋ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದಾಗ. ನಾನು 

"ಸಾಕ್ಷಿಭೂತ'ನಾಗಿ ಪಂಜರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಾಗ ಅದೇ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಶಬ್ದಗಳು ನನ್ನ ಕಡೆಗೂ ಎಸೆಯಲಾದವು. 
ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕರಣಿಕ (ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ ಬೆಂಚ ಕ್ಲಾರ್ಕು) ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ದಿಟ್ಟಿಸಿ 

ಗುರುಗುಟ್ಟಿದನು.-“ದೇವರಾಣೆಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ'' 

ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅನುಮಾನಿಸಿದೆ. ನಿಧಾನಿಸಿದೆ. ಕರಣಿಕರು ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ 

ಗಜರಿಸಿದರು. “ದೇವರಾಣೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿ!'' ಇನ್ನು ಕಾಲಹರಣಕ್ಕೆ 

ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ನಾನು ಗೊಣಗುಟ್ಟಿದ್ದೆ. ನಡೀವರಾಣೆಮಾಡಿ ಸ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ.' 

ಮುಂದೆಲ್ಲ ಅಂಥ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಿ-ಜಬಾನಿ ನಡೆಯಿತು. ನಾನು ಪಂಜರದಿಂದ 

ಕೆಳಗಿಳಿಯುವ ನಿಮಿಷ ಬಂದಿತು. ಆಗೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಅನುಮಾನಿಸಿದೆ. ನಿಧಾನಿಸಿದೆ. ಒಂದು 

ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಲೇಬೇಕೆಂದೆನಿಸಿತು. ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಬದನಾದ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳದೇ 

ವಿಧಿಯಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷದ ೪% ಹುಬ್ಬು ಗಂಟಿಕ್ಕಿ ನನ್ನತ್ರ ನೋಡಿದರು-ಇವನೇಕೆ 

ಇನ್ನೂ ಪಂಜರ ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಸರಿಯುವದಿಲ್ಲ, ಸವ ನಾನೆಂದೆ. "ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನೊಂದು 

ಖುಲಾಸೆ ಶ್ ಅರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಗ ಆಣೆ ಹೊತ್ತಾಗ ಸಾತ ಸುಳ್ಳಾಡಿದೆ.'” 

“ಸುಳ್ಳಾಡಿದಿ? ಏನು ಸುಳ್ಳಾಡಿದಿರಿ? ಸ 

“ಅಲ್ಲ, ದೇವರಾಣೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ-ಎಂದು ಬಿಟ್ಟೆ”. 
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“ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯವಲ್ಲವೇ?'' 
೨2 
[ “ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇವಲ ಸತ್ಯ, ಆದರೆ ಮಾಡಿದ ಆಣೆ ಸುಳ್ಳು 

“ಆಡಿದ್ದು ಸತ್ಯ-ಆಣೆ ಸುಳ್ಳು? ಅಂದರೆ-?? 

“ಅಂದರೆ ನಾನು ದೇವರನ್ನೇ ನಂಬುವವನಲ್ಲ. ನಾನು ದೇವರನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವನಲ್ಲ. 

ಶುದ್ಧ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಾಸ್ತಿಕ. ನಿರೀಶ್ವರ ವಾದಿ. ಅಂದಾಗ ನಾನು ಹೊತ್ತ ಆ ದೇವರ ಆಣೆ ಹೇಗೆ 
ಗಾ ಂ 

ನಿಜವಾದೀತು?'' 

“ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ಸತ್ಕ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ?'' 

“ಹೌದು, ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, 

ನಂಬುತ್ತೇನೆ.'' 

` ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋಪನಿಷತ್ತು ಆ ಕರಣಿಕ ವಕೀಲದ್ವಯರೊಡನೆಯೇ 
ನಡೆದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕೋರ್ಟಿಗೂ ತಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೋರ್ಟು (ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟಡವಲ್ಲ, 

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು) ಹಠಾತ್ತಾಗಿ ಕೇಳಿಯೇ ಬಿಟ್ಟಿತು. “ದೇವರನ್ನು ನಂಬೋದಿಲ್ಲ? ಮತ್ತು ಸತ್ಯ 
ನಂಬುತ್ತೀರಿ? 

"ಹೌದು, ಮಹಾಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಭೇದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. (50 10೯೩1೩೫ 

0000011106 1 1780 (114! 61511101100). 

ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬಂದೆ. ಕೋರ್ಟಿನ (ನ್ಕಾಯಧೀಶರದಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡದ) ಪ್ರಶಾಂತ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಒಗೆದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲೆಗಳೆದ್ದು ಅಲ್ಪ-ಕಲ್ಲೋಲವಾಗಿ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ 

ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಶಾಂತ ಗಂಭೀರವಾಯಿತು. ಇದೇನೋ ಅಪರಾಹ್ನದ ಉರಿಬಿಸಿಲಿನ ಕಾವಿಗೆ 

ತುಸು ರೋಂಪು ಹತ್ತಿದ ಮಿದುಳುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದುಃಸ್ವಪ್ನ ಬಿದ್ದು ಕಣ್ಣು ಬಿಡಿಸಿದಂತಾಯಿತು. 
ಡಾ 

ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ-ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ-ದೇವರಾಣೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. 
ಅದೊಂದು ಉಪಚಾರದ ಅನಿವಾರ್ಯ. “ಇವರಿಗೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಬೇಡವಿದ್ದರೆ ಮೊದಲೇ 

ಹೇಳಬಾರದಿತ್ರೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು.'' ಅಂದರಂತೆ ಆ 

ಮೇಲೆ:ನಮ್ಮ ವತಿಯ ವಕೀಲರು. ಅಪರಿಹಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಪರ್ಯಾಯವಿದೆಯೆಂದರೆ ಅದು 

ಪರಿಹಾರ್ಯವೇ ಎಂದಾಯಿತು! 

ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತಿಕ ಪಕ್ಷ. ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ತಾತ್ವಿಕನಾದೆ. ನಿರೀಶ್ವರವಾದಿಯು 
ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಕೋರ್ಟನಲ್ಲಿ-ಅದೇಕೆ?. ಯಾವದೇ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತೀರ 
ವಿರಳ. 
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ಆದರೆ ಈ ಪ್ರತಿಜ್ಞಾ ಪ್ರಕಾರದ ಕುರಿತು ಆಸ್ತಿಕನಾಗಿಯೇ ಈಶ್ವರವಾದಿಯಾಗಿಯೇ ನಾನು 
ತುಸು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆಗಲೂ ಈ ಆಣೆಯ ವಕ್ಕಣಿ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಗೃಹಿಕೆ ನನಗೆ 
ಸಂದಿಗ್ದವೇ ಅನಿಸಿದವು. ಆ ಕುರಿತು ಎದ್ದ ಸಂದೇಹಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಿಡುತ್ತೇನೆ, ಕಾಯಿದೆ 
ಬಲ್ಲವರು, ನ್ಯಾಯಕೋವಿದರು, ವಿಜಾಠವಂತರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಜರು ಇವುಗಳ ನಿರಸನ 
ಮಾಡುವರಾಗಿ ಆಸೆ. 

ಸತ್ಯ ಹೇಳಲು ದೇವರಾಣೆ ಏಕೆ ಬೇಕು? ಸತ್ಯ ಸತ್ತ [ವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ತಾನಾಗಿ ತಾಳಲಾರದೆ? 
ಇನ್ನು ಲಸ ಸುಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವ ದೇವರ ಎಂಥ ಆಣೆ ಅದನ್ನು ಬದುಕಿಸೀತು? ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ 
ಮತ್ತೆ ದೇವರ ಹೆಸರಿನ. “ಸಂಪುಟೀಕರಣ'' ಏಕೆ? 

""ಅಹಶ್ಚ ರಾತ್ರೀಚ ಉಭೇಚ ಸಂಧ್ಯೇ। ಧರ್ಮೋವಪಿ ಜಾನಾತಿ ನರಸ್ಕ ವೃತ್ತಂ॥। -ಎಂದಿದೆ 
ಪೂರ್ವಿಕರ ವಾಣಿ. ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚರಿತಕ್ಕೆ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವೇ 
ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಹಗಲು. ಇರುಳು ಎರಡು ಸಂಜೆಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಅಗ್ನಿ, ಹತ್ತು ದಿಕ್ಕುಗಳು, 
ಭೂಮಿ, ಆಕಾಶ ಇತ್ಯಾದಿ ಇಂಥ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥಿಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಕ್ಷಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ತಾನು ಹೀಗೆ 

ಹೀಗೆ ಆಡಿದ್ದೆ, ಮಾಡಿದ್ದೆ-ಎಂದು ಮುಂತಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನರು ಶಪಥಮಾಡಿದ ಪ್ರತೀತಿ. "ಅವಾಮಿ 
ಸತ್ಯೇನ' "ಸತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ಶಪಥಮಾಡುತ್ತೇನೆ.' ಅಂದರೆ :ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾವ ದೇವರ ಶಪಥ 
ಆಗಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಧರ್ಮ ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ-ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ 

ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶಪಥ. 

ಆದರೆ ಇಂದು ನಾವು'ಸತ್ಕ ಹೇಳುವಾಗಲೂ “ದೇವರ ಆಣೆ ಹೊರಬೇಕು.” ಇನ್ನು “ಆಣೆ' 
ಎಂಬುದು “ಆಜ್ಞೆಯ' ತದ್ಭವವೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಸತ್ಯ ಹೇಳುವದಕ್ಕೂ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲದೆ 

ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ! ಇದು ಹೀಗೆ ಏಕೆ? 

ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಳಿಯೋಣ. ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು. ಬ್ರಿಟಿಶ್ ನ್ಯಾಯ 

ತತ್ವದಂತೆ, ಎಂಥ ಜಾತಹನ್ಯೆ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಪ್ರಮಾಣವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವತನಕವೂ 

ನಿರಪರಾಧಿಯೆಂದೇ ಗ್ರಹಿಸಿ (೧೯೦೩17೦) ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನವ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿಗಿಲಾದ 

ಮನ್ನಣೆ. ಅದರೆ ಅದೇ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುವ ಯಾವದೇ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ 

ಮಾತ್ರ ಮೂಲತಃ ಅಸತ್ಯವನ್ನೆ ಹೇಳಲು ಬಂದವ-ಬಯಸುವವನೆಂದೇ ಏಕೆ ಎಣಿಸಿ ನಡೆಯಬೇಕು? 

ಹಾಗೆ ಎಣಿಸದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾ ಕಡ್ಡಾಯದ ಸತ್ಯಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಬೇರೆ ಇಂಗಿತವೇನು? 

ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯ ನೋಡಿ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀಮದ್ಗಂಭೀರವಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರೆತ್ತಿ ಆಣೆ 

ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬುವದೇ? ಅಂದರೆ ದೇವರ ಆಣೆಯೊಂದನ್ನೇ 

ಸತ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೆಂದು ಮನ್ನಿಸುವದೆ? ಅದೂ ಇಲ್ಲ. ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 

ಸತ್ಯವು ಸಿದ್ಧವಾಗುವದು. ಕೇವಲ ಇತರ ಖಚಿತಗೊಳಿಸುವ (೦೦೦೦೫00೧) ಪುರಾವೆಗಳಿಂದಲೇ 

'ಿ೩!೧'' (ಶಪಥ) ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯೆ ಆಕ್ಷಫರ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ ನಿಘಂಟು ಹೀಗೆ ಕೊಡುತ್ತದೆ. "ಲಿಂ 
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ಇಲ್ಲಿ ಹುಃಳಕಯ ದೃಢಿಃ :ಕರಣಕ್ಕೆ ದೇವರ ಹೆಸರು ಒಂದು ಸಾಕು. ಅರೇ ಅಗತ್ಯದ್ದು. ಅದರೆ 

ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟು ಅಗತ್ಯದ್ದಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಹೊರಗಿನ ವಾಸ್ತವ ಪುರಾವೆಗಳು. 

4 'ಶಪಥ ಪೂರ್ವಕ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯವೂ ಇತರ ಪುರಾವೆಗಳಿಂದಲೇ ಸತ್ಯವೆಂದು ದೃಢವಾಗುವ 

ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಶಪಥದ ಸ್ವಾರಸ್ಯವೇನು? ಸ ಸಾರ್ಥಕತೆಯೇನು? ಬ 

"ತಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮ, ಅಂತಃಕರಣ ಇಲ್ಲವೇ 

ಎನಸ್ಸು ಸಾಕ್ಷಿ'' ಶಾ ಶ್ ಖಚಿತವಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ನರಾಕರಣೆಯ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಕೊಟ್ಟ ಹೇಳಿಕೆ 

ಯ & ರಣೆಗೆ ಸಾಕಾಗಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕುದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಯ ಪ್ರಮಾಣ. ಚಾ 

ಪ್ರತಿವಾದ, ಪ್ರಶಿಪಾದನೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆದರ ಈಗ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿಯೂ ಆ 

. ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಯಥಾರ್ಥತೆಗಾಗಿ ಇತರ ಪುರಾವೆಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ದ್ನ 

` 

ಇದು ಹೀಗೆ ಏಕೆ? ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ನ್ಯಾಯದಾಕಕ್ಕೆ 

ಪಂಚರ ನಿರ್ಣಯವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗುವ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲವೇ “ದಿವ್ದ'ಗಳಿಂದ ವಿಚಾರಣೆ 87೬! 

॥)/ 0೮1೩1 ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಸೀತೆಯ ಅಗ್ನಿಪರೀಕ್ಷೆ ಇದರ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಕುದಿಯುವ 

ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕುವದು, ಬೆಂಕಿಗೆ ಕೈ ಒಡ್ಡುವದು ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ನೀರಿಗೆ ನೂಕುವದು-ಇಂಥವೆಲ್ಲ 

ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಅಪರಾಧ ಅನ್ಕಾಯಗಳ ನಿರ್ಣಯ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. “ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಆಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 
ನನ್ನ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಡಿಲು ಎರಗಲಿ. ನನ್ನನ್ನು ನಿಂತ ನೆಲ ನುಂಗಲಿ. ದೇವರ 

ಶಾಪ ಬಾಧಿಸಲಿ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆ ಆದಿಯುಗದ ಆರೋಪಿಯೂ ಆಪಾದನೆಗಾರನೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ 

ಮುಂದೆ. ಬಂದ ಸಾಕ್ಷಿಗಳೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತರ ದೃಢೀಕರಣದ ಪುರಾವೆಗಳ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ 
ಇದೇ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. 

ಅದೇ ಕ್ರಮ ಒಂದು ವಿಧಿಯಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ನಡೆದು. ಬಂದಿದೆ. ಇಂದು "ದೇವರಾಣೆ' 
ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳುವದೆಂದರೆ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳಾದರೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಶಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲಿ 
ಎಂದು ಆವ್ಚಾನಿಸಿದಂತೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣಾ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಅವ್ಚಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ 
ಅರ್ಥ ಉಳಿದಿಲ್ಲ! ಏಕೆಂದರೆ ಇಂದು ಸುಳ್ಳು ಸತ್ಯಗಳ ನಿರ್ಣಯ ಇತರ ವಾಸ್ತವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು 

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರಿಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಶರಸಂಧಾನದಲ್ಲಿ ಸವ್ಯಸಾಚಿಗಳಾದ ಉಭಯ. ಪಕ್ಷದ ವಕೀಲರ 
ಜಾಣ್ಮೆ-ತಾಳ್ಮೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. 

ಆದರೂ “ದೇವರಾಣೆ ಮಾಡಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ.”-ಎಂಬ ಶಪಥ ವಾಕ್ಕದ ಉಚ್ಚಾರಣೆ 
ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಯ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಾಂದಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೂ ನಿಂತಿದೆ! 

ಡಿ 

“ಜನಸೇವಕ' ಜನವರಿ ೬, ೧೯೬೦ 
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ಕೋಮುವಾರಿನ ಕೋಲಾಹಲದ ಉಃಶಾಪ! 

ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ತಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭವಿತವ, 'ವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರು 
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತ ಸಾಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜು 

ಜನಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಲೋಕಸ ಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಿವಂಡಿ, ಜಳಗಾಂವ 
ಜಾತೀಯ ದೊಂಬಿಗಳ ಕುರಿತು ನಡೆದ ಚರ್ಚೆ ಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುತ್ತ ಇಂಥ ದೊಂಬಿಗಳ ಮೂರು 
ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನವನ್ನು ಮೊದಲಿನದಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಇನ್ನೆರಡು 
ಕಾರಣಗಳು ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಲಿ ಆಳವಾದ್ದದ್ದಾಗಲಿ ಅಲ್ಲ. 

ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭಾವನೆ ಹೀಗೇಕೆ? 

ಶ್ರೀ. ವಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಈ ಕಾರಣ ವಿಚಾರಣೇಯವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ: 
ಹೀಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಲೆತಲಾಂತರದಿಂದಲೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿ ಬಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ 
ತಮಗೆ ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಮನವರಿಕೆ ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಏಕೆ ಆಯಿತು? ಇದು ಅತ್ಯಂತ 

ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ 
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡು ಮಗ್ಗಲು. ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವೇ ತಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭೂಮಿ. ಭಾರತಕ್ಕೆ 

ತಾವು ನಿಷ್ಠರಲ್ಲ-ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಲೀಗ್ ಮನೋವೃತ್ತಿಗೆ ಈ ಹಿಂದು, 

ಮುಸ್ಲಿಮ್, ಕ್ರೈಸ್ತ, ಸಿಬ್ಬ-ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಬಾಳಬೇಕಾದ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು 

ಸುಸ್ಪಷ್ಟ. ಇದು ಇಂದಿಗೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದದ್ದಲ್ಲ. ೧೯೪೮ರ ಜುಲೈ. ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮದರಾಸಿನಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಜವಾಹರಲಾಲ ನೆಹರೂ ಅವರು ಅಸಂದಿಗವಾಗಿ ಅಂದಿದ್ದರು: 
1,0೩8೮ ೦೯ (005೮ ೪/0೧ (1111 11 1೮೯775 ೧ 1೮ 1.೮880೮ 81೮ ೧0 7180೮10 17013...1! 81! 
110೩075 (13೩! 1! 1151111775 11 17018 111] ೧೮ 11100 111 (110೮ ೧1010001080! 1೧೮ ಗಿ1351117 

1,0೩8೦, 11೩! 170೩7! ೩೦17೩10211) 11೩! (701 181117 18701 ೦೯ 730101 1೩00, ೪/೩(- 
೮%೫೮£ 1! 718)/ 0೮ 0೩1106 15 781/5187 870 101 11018. 1೩! ೧೧111015 61/0011)/ ೪/1(11 (00 

00೧0೦೮71೧೧ ೧೫ ೩ 56001೩೯ ೩ ೮೧177೧511೮ 7೩100. (ಶ್ರೀ ಮಾಸ್ತೀಜಿಯವರ ಲೇಖದಿಂದ 

ಆಯ್ದುಕೊಂಡ ಅವತರಣಿಕೆ.) 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಬಹುಸಂಖ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು-ಹೀಗೆ ಪಾಕನಿಷ್ಠಯ 

ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರುವದು ಸಾಧ್ಯವೆ? ಸತ್ಯವೇ? ಶ್ರೀ ವಾಜ ಪೇಯಿ: ಅವರೇ ಅದೇ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ 

ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. "ಬಹು ಸಂಖ್ಯ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಾಂ ತಿಪ್ರಿಯರು.'' ಅಂದಾಗ ಈ 

ಮಗ್ಗಲಿನಿ ದ ಅವರಿಗೆ ಈ ಬಾಡಕಣಲ್ಲಿ ಉಳಿಗಾಬ್ಲವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮ ಮನವರಿಕೆ ಆದದ್ದು ಹೇಗೆ? 

ಹತಾಶೆಯ ವೈಲಕ್ಷಣ 

ಗ ಕ ್ಯ ತ್ ಇ1೧೫ಚ್?್ ಇಗ ದಗ್ನಿ 

ಇನ್ನೂ ಅಂಥ ಮನವರಿಕೆ ಆದವ ಮನೋಭೂವಿ ಕೆ- ಜನರ ಸಂಪ್ರಬಚಾಯಿ, 

ಷಾ! ಶೆ ಎಷ್ತಾಗ ಇಪ ವ್ಯ 

ಒಲವು ಇತ್ಕ್ಮಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಸೌಮ್ಯ ಸಾತ್ವಿಕರನಿಸಿ ಕೊಂಡಿರದಂಥ ಜನರ ಮನೂ 
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ಹುತಾತ್ಮತೆಯದಾಗಬಹುದೇ? "ಹೋರಾಡಿ. ಸಾಯಬೇಕೆಂದು' ನಿರ್ವಾಣದ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವದು 

ತೀರ ಅಲ್ಪ್ಬಸಂಖ್ಯ ರಜಪೂತರ ಅಂತಿಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ಇಂಥ ಅಸಹಾಯತೆಯ ಆತತಾಯಿ ಸಾಹಸ 

ಈ ಜನರ ಲಕ್ಷಣವೇ? ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗಿನ ವೃತ್ತಿ ದರ್ಪದ್ದು. ಆಕ್ರಮಣದ್ದು. ಹಿಂದೆ 

ಅವರ ಕೂಗು: “ಲಡಕೇಲೇಂಗೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ; ಹಂಸತೇ ಲೇಂಗೇ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ!” ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು. 

ಅಂಥಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರಜೆ ಜೀವದ ಹಂಗು ತೊರೆದು 
ಇ 

ಹತಾಶವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಹಸಾ ನಂಬುವದು ಕಠಿಣ. 

ಭಯದ ಉತ್ಪನ್ನ ಹೇಗಾಯಿತು? 

ಹಾಗಾದರೆ ಇದರ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗ್ಗಲೇನು? ಈ ಜನಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ 

ಉಳಿಗಾಲವಿಲ್ಲವೆಂಬ ಮನವರಿಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು? ಭಾರತ ಸರಕಾರವೇ? ವಿಭಜನೆಯ 

ನಂತರ ಭಾರತ ಸರಕಾರ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ "ಅಡವಿಟ್ಟ ಆಳು' (11051೩865) 

ಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ತಿರುಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ, ಕಳೆದ ೨೦ 

ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೇಶದ ದೈವವನ್ನು ಆಳುತ್ತ ಬಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 
ಸರಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಪಕ್ಷಪಾತಿಯೆಂದೂ ಸದ್ಯದ ಇಂದಿರಾ ಸರಕಾರವಂತೂ ಮುಸ್ಲಿಮರ 
ಮುತವರ್ಜಿಯಿಂದಲೇ ಬದುಕಿದೆಯೆಂದೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸರಣಿ ಪ್ರಚುರವಾಗಿ 

ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥ ಆಡಳಿತ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಣಾಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಭವಿಷ್ಯದ 

ಬಗೆಗೆ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದೇ? 

ಶಹಾಮೃಗತನ! 

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆಯೆಂದು ಶ್ರೀ ವಾಜಪೇಯಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 

ಸುಳ್ಳೂ ಅಲ್ಲ. ಆ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹೇಗಾಯಿತು? ಇದೊಂದು ಗಮನಾರ್ಹಪ್ಪಶ್ನೆ. 

ಭಾರತೀಯ ಬುದ್ದಿಜೀವಿಗಳು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಡೆ ಎತ್ತಿದಾಗೆಲ್ಲ ಶಹಾಮೃಗದ 

ಧೋರಣೆ, ಉಸುಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹುಗಿದುಕೊಂಡು ನಿಲ್ಲುವ ನಿಲುಮೆ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಮೇಜಿನ ಮೇಲಿನ ಮೂರು ಮಂಗಗಳಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ 
ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರವಂತರು ಆ ಕುರಿತು ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆಯೇ ಎಚ್ಚರ! 

ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ದೊಂಬೆ ಎದ್ದು ರಕ್ತದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿದು, ಮನೆ ಮಹಡಿ 
ಅಂಗಡಿ ಚಾವಡಿ ಬಸ್ಸು ಬಾಜಾರು ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿ ಆದಮೇಲೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಆಜ್ಞೆ ಸೈನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣೆ 
ಶಾಂತಿ ಸಮಿತಿ, ಸರ್ವಪಕ್ಷೀಯ ಮಂಡಳಿಗಳ ಭಾಷಣ ಪ್ರಕಟಣೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೆಟ್ಟಿ, 
ಪರಿಹಾರ ಶಿಬಿರ-ಇತ್ಕಾದಿ ಅನುಪಾನ ಪಥ್ಯ ನಡೆಯುವದೊಂದು ಕ್ರಮ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟದೆ. 
ಇದರ ಜತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ಆಯೋಗ ಇವೂ ಒಂದು 
ವಿಧಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿವೆ. 



೩೪೨ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾ! ಹಿತ್ಕ ಸಂಪುಟ೯ 

ಬಾಂಧವ್ಯದ ಎರಕ ಮುಖ್ಯ 

ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾತೆಂದರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಭಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಡಿದುಹೋದ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಮ್ 
ಬಾಂಧವ್ಯ-ಖಯುಣಾನುಬಂಧ ಈವರೆಗೂ ತಿರುಗಿ ಎರಕವಾಗಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣೆ ಪ್ರಚಾರ, 
ಪಂಚಾಯತರಾಜ್ಯ, ಪ್ರೌಢ. ಮತಾಧಿಕಾರ ಅನೇಕ ಜಾತ್ಕಾತೀತ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ 
ಪಕ್ಷಗಳು-ಇವೆಲ್ಲ ತೀವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಪನ್ನವಾಗಿಯೂ, 
ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಉಭಯ ಸಮಾಜಗಳ ಮುಂದಾಳುಗಳು ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ಳುವದು 
ಒಬ್ಬರೊಂದಿಗೊಬ್ಬರಲ್ಲ, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು-ಎಂದಂತೆ ಆಯಿತು. ೧೯೬೧ರಿಂದ ಈ 
ಮನೋವಿತುಷ್ಟಿ-ವಿಂಗಡಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. 

ಮುಂದಾಳುಗಳೂ ಎಫಲರು! 

ಧರ್ಮಾತೀತ ಜಾತ್ಯಾತೀತವೆಂಬ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಮುಂದಾಳುಗಳೂ, ರಾಂಚಿ, 
ಜಮಶೆಡ್ಪುರ, ಅಹಮದಾಬಾದ, ಬವಂಡಿ-ಎಲ್ಲಿ ಕೋಮುವಾರು ಕೋಲಾಹಲ ಭುಗಿಲೆದ್ದರೂ 

ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಆರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಔದ್ಯಮಿಕ ಕೆಲಸಗಾರರ 
ಗುಂಪುಗಳೂ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಒಲವನ್ನೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ದುಂಟು ಹೊರತು ಆರ್ಥಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ 

ಮಾನವೀಯ ನಿಲುವನ್ನಲ್ಲ! 

ಇಂಥ ಕೋಲಾಹಲವೆದ್ದಾಗ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾರು ಮೊದಲು ಕಬ್ಬನ್ನು ಎಸಿಡ್ ಬಲ್ಬನ್ನು 

ಅಥವಾ ಚೂರಿಯನ್ನು ಎಸೆದರೆಂಬುದಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಸೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬಣಗಳೂ ಮೊದಲಿನಿಂದಲೇ 

ತುಂಬ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಿಮಿತ್ತಗಳನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆಂಬುವದು. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆಧುನಿಕ ಸಂಸ್ಕಾರ, ಔದ್ಯೋಗೀಕರಣ. ನಗರೀಕರಣ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಪ್ರಭಾವಗಳಿಗೆ ಹಿಂದುಗಳಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಒಳಪಟ್ಟಿರುವದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 

ತಮಗೆ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂಬ ಭೀತಿ-ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಅಸಹಾಯತೆಯ ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಬದುಕಿನ 

ಅನುಭೂತಿ. ನಿಜವಾದ ಆಧುನಿಕ ಪುರೋಗಾಮಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮುಸ್ಲಿಮನಿಗೆ ಅವರ 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ. ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ. ಛಾಗಲಾರಂಥವರೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. 

ಪೂರ್ವೋಹಪಾಯ ಮುಖ್ಯ 

ಇದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಒಂದೇ-ಮುಸ್ಲಿಮರ ಹಿಂದುಳುವಿನ, ಹಟಮಾರಿ ಹಳ್ಳಿಗಾಡುತನದ 

ಗೊಡ್ಡುತನದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ ತಿದ್ದಿ ತಿಳಿಯಾಗಬೇಕು. ಕೇವಲ ಪೋಲಿಸ್. ರಾಜ್ಯದಿಂದ 

ನ್ಯಾಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ವೇ? ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯರನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸುವ ಜಾಣ್ಮೆ 

ತ -ಜಾಣ್ಮೆ ಗಿಂತ ತಾಳ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯ -ಬಹು ಸಂಖ್ಯ "ದೇಶಬಾಂಧವರೆಃ ತೋರಿಸಬೇಕು. 

ತುಂಟ ತರಳರನ್ನು ದ್ರೆ ಚಂಡಿತನಕ್ಕೆ “ಹೆದರದೆ ಮಣಿಯದೆ, ಮುನಿಯದೆ ಸರಿ ಹಾದಿಗೆ 

ಳಿಗೆ ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಉಪಾಯವಲ್ಲ. ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಮಾಡುವದೇ ಹೊರತು ಕೊಲೆಗೆ ಕಗ್ಗೊಲೆ, ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸುಂ ಸ 

"ಜನಸೇವಕ' ಜೂನ್ ೧೦, ೧೯೭೦ 



೫ «ಗ್ರ ೨ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 
ರ 

ಭ್ರಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ 

ತಂತ್ರ ಪಕ್ಷ ಬಂಡುವಾಳಗಾರರ ಕೈವಾರ ಹಿಡಿದ ಪಕ್ಷ. "ಫೋರಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀ 
೬ 

ಎಂಟರ್ಪ್ರಾಯಿಜ್'' ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖವಾಡ-ಎಂದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ನಂಬಿಕೆ. 

ಈ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಥಾಪನಾಚಾರ್ಯರು ಶ್ರೀ ರಾಜಗೋಪಾಲಾಚಾರ್ಯರು. ಖಾಸಗೀ ಉದ್ದಿಮೆ, 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣದ ವಿರೋಧ ಇವುಗಳ ಉಗ್ರ ಪುರಸ್ಕರ್ತರು. ಆದರೂ ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಯ ತಮ್ಮ 

“ಸ್ವರಾಜ್ಯ''ವೆಂಬ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಚಾರಿಕ ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿದಾರಕವಾದ ಸತ್ಯವನ್ನು 

ಬಹಿರಂಗಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ; 

ದೈವೀಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ 

“ನಾನು ಈ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಾರೆ; ಕೆಲವು ಸಜ್ಜನ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರ 

ವರ್ಗದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ನಿಲುಮೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ 

ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ನೈತಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವುದು 

ನಿರಾಶಾದಾಯಕವು. ಅವರ ಧಾರಣೆಯೇನೆಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಡಿಗೆ 

ಸೈನಿಕ ಆಡಳಿತ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದೇ ಯೋಗ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿ. ನೂರಕ್ಕೆ ೮೦ರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ 

ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಜನತೆಯ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದುಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಪಾರುಪತ್ಯ ಮಾಡಬಲ್ಪದು. ಆದರೆ 

ನಾನು ಈ ಗೆಳೆಯರ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಂತೆ ಕೈಚಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ರಲಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ದೈವೀ ಶಕ್ತಿ 

ಇದೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು-ನಾವು ಅದರ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ. ನಮ್ರವಾಗಿ 

ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ....'' 

೭೭% 

ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜಾಜಿಯವರ ಆತ್ಮವಿಸಂಗತಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ. 

ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಅಂತರಾತ್ಮ (೮೦78010800 00001) ಅನಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯ 

ಎಷ್ಟೋ "ಒಳದನಿ'ಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಅವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಜಾಜಿ. ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸಿ 
ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು! ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಅವತರಣಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜಿಯ ಅಂತಃಕ್ರದ್ಧೆ 

ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ-ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಾನುಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ. 

ಇದರ ಜತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಪಕ್ಷ-ಪಾತ. 

ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಅರ್ಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಹೊರಟ ಸರಕಾರ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ. 

ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು.ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯಬೇಕೆಂದು ಅವರು 'ಸ್ವತಂತ್ರ'. ಪಕ್ಷದ 
ಬೆಂಬಲಿಗರಾದ ಕೆಲವರು ಉದ್ದಿಮೆ-ಬಂಡುವಾಳಗಾರಿಕೆಯ ಧುರೀಣರೇ, ಸೈನಿಕ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ 

ಒಂದೇ ದೇಶದ ದುರ್ದಶೆಯನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲದು ತೊಡೆದುಹಾಕಬಲ್ಲುದು-ಎಂದು ರಾಜಾಜಿಯವರ 
ಮನಸ್ಸನ್ನು ಒಲಿಸಲು ಹವಣಿಸುವದು ಅವರಿಗೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾಯಿತು. 

ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ಗತಿಯ ಧರ್ಮ ಕೆಲ ಸಲ ಆ ಪಕ್ಷದ ಧುರೀಣನ ಸ್ಥಾಪಕನ 

ಧಾರಣೆ ಧೋರಣೆಗಳಿಗೂ ಮೀರಿ ಅಥವಾ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತದೆ. 



೩೪೪ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ. ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಮ ಸಂಪುಟ-೯ 

ಭ್ರಷ್ಟತೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ 

ದೇಶದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗ, ಬಂಡುವಾಳಗಾರ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಗೆ ಹೊರಟ 
ಸ್ವತಂತ್ರ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ವರ್ಯುವಿನ ಅಂತಃಪ್ರೇರಣೆ ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ್ವಿರೋಧ ಹೀಗೆ 
ಒಡಮೂಡಿದಂತಾಯಿತು. 

ರಾಜಾಜಿಯವರ ಲೇಖದಿಂದ ಒಂದು ಮಾತು ಸ್ಪಷ್ಟ. ಭ್ರಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಕಾಯಿದೆ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಸಿದುಬೀಳುತ್ತದೆ; ನಿರುದ್ಯೋಗ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ರಾಜ್ಯದ 
ಆಡಳಿತ ಯಂತ್ರ ಮುಗ್ಗರಿಸುವಷ್ಟು ಅದರ ಗಾಲಿಕೀಲಗಳು ಸಡಿಲಾಗುತ್ತವೆ; ಹಿಂಸೆಯ ಹಾವಳಿ 
ತೆರೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರೆಯಾಗಿ ದೂರದವರೆಗೆ ಹಬ್ಬುತ್ತದೆ; ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳೂ ಸಣ್ಣ ದೃಷ್ಟಿಯ ಸಣ್ಣ 
ಬುದ್ಧಿಯವರೂ ಆದ ಧುರೀಣರು ತಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮಂದಿಯನ್ನೂ ದ್ರವ್ಯವನ್ನೂ 

ಸರಿಯಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. 

ರಾಜಕೀಯವೇ ಕಸುಬಾದರೆ.... 

ಇಂಥ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಳ ಬೆಲೆಯೇ ಕಡಿಮೆ 

ಆಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕಾರಣವು ಒಂದು ಕಸಬಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಧಂದೆಯೆನಿಸುತ್ತದೆ. 

ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕಳ್ಳಪೇಟೆ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಗೊಂಡಾ ಮಂದಿ. ಅಪರಾಧಿಗಳೂ ಕೇಡಿಗಳೂ 

ಲೋಕಕಂಟಕರೂ ಸಮಾಜದ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳಾಗಿ ಜನರ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಕೂಡ್ರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರ 

ಬಲದಿಂದ ಇಂಥವರ ಹಸ್ತಕರು ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿಯೂ ಪಟ್ಟವೇರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ 
ಸಂಗಡಿಗರ ಒಡನಾಡಿಗಳ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಪೌಪಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ! ಗುಂಡರ ಕೈವಾರ 

ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳ್ಳಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲ ಸಲ 

ಕೊಲೆಪಾತಕಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹೊಣೆಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 

ಒಮ್ಮೆ ಮುಂದಾಳು ಇಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟನಾದನೆಂದರೆ, ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಂಚ ತಿನ್ನಿಸಿ ಅವನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಮಸಾಲೆ ಅರೆಯುವ ಭಂಡರು 

ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಂಥ ಭಂಡರು ಈ ಮುಂದಾಳುಗಳನ್ನು "ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್' ಮಾಡಬಲ್ಲರು. 

ಅವರ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಗೌಪ್ಯವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಬಲ್ಲರು! ಇಂಥ ಭಂಡರಿಂದ ಇಂಥೆ ಮಂತ್ರಿ 

ಮುಂದಾಳುಗಳ ಕೈಯಿಂದ ಆಡಳಿತಗಾರರ ಮೇಲೆ ವಿಪರೀತ ಒತ್ತಾಯ ತರಲು ಶಕ್ಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗುಂಡಾರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ 

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗುಂಡರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಂಡರದೆಲ್ಲ ಒಂದೆ ಗುಂಡಾರ. ಅವರಿಗೆ 

ಜಾತಿಮತ, ಪಂಥ 'ಪಕ್ಷವೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಗೊತ್ತು ಪತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಲಿಸರಿಗೆ ಇದ್ದೇ 

ಇರುತದೆ. ಆದರೆ ಪೋಲಿಸರ ಮೇಲೆ ಈ ಗುಂಡರ ಗುರುಗಳ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಒತ್ತಡ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಪೋಲಿಸರು ಹಿಡಿದು ಕೊಟ್ಟವರು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹಾಕಿದ ಕೇಸುಗಳನ್ನು ರಾಜಕೀಯ 

ಒತ್ತಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೋಳೀಬಾರಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಹೊರಟೂ ಗೋಳೀಬಾರು 

23 
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ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪೆಂದು ತನಿಖೆಗೆ ಅದೇ ಮಂತ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡಬಲ್ಲ! ಅಂದಾಗ ಗುಂಡ 

ಪುಂಡರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಲೀಸರ ಬಂದೋಬಸ್ತು ಬೆಸ್ತುಬೀಳದುಂಟೇ? ಆಗ ಜನತೆಯು ಪೋಲಿಸರ 

ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. (ಪೋಲಿಸರನ್ನು ದೂರವಿಡುವದು ಅವರ ವಿರುದ್ದ ದೂರಿಕೊಳ್ಳುವದು 

ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ದೇಶಭಕ್ತರು ಜನತೆಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಪಾಠ!) 

ಹೀಗೆ ಸರಕಾರದ ದರ್ಪ ಉಳಿಯುವದಿಲ್ಲ. ಸೊಕ್ಕಿದವರ ಕೈ ತಡೆಯುವವರಿಲ್ಲ. ಬಡ 

ಜನತೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯ ಸ್ವಾಹಾ ರಾಜ್ಯವಾಗುವದೇನು 

ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ. 

ಮುಂಬಯಿಯ ಉದಾಹರಣೆ 

ಮುಂಬಯಿ. ಒಂದು ಮಾದರಿಯ ಸರಕಾರವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರದೇ ಉದಾಹರಣೆ 

ನೋಡಿರಿ. ಮುಂಬಯಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪುಢಾರಿಗಳು (ಅವಿಭಕ್ತರಿದ್ದಾಗ) ಕಳ್ಳಭಟ್ಟಿಯ ಭೂಪತಿಗಳ 

ಕ್ಫೆ ಹಿಡಿದು ಮುಂದೆ ಬಂದರು. ಆ ಗುಂಡರ ಉಪಯೋಗ ಸಂಪು ಮುಷ್ಕರಗಳನ್ನು ಒಡೆಯಲು 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ "ಮುಂಬಯಿ ಬಂದ್'ದಂಥ ಉಪಟಳವನ್ನು ಭಸ್ಮಾಸುರರೇ 

ಆರಂಭಿಸಿ ಸರಕಾರದ ತಲೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಕೈ ಇಡಲು ನುಗ್ಗಿದರು. ಆದರೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಮೆನನ್ನರನ್ನು 

ಸೋಲಿಸಲು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬಿಯಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳೂ 
"ಶಿವಸೇನೆ'ಯ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದವು. ಆಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಬಳಸಿ ತನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷಗಳೇ 
ಇಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಹಳಿಯುತ್ತಿವೆಯೆಂದು ಬಾಳಶಾಕರೆಯ ದೂರು! 

ಅಂದು ಶಿವಸೇನೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಪುರಸ್ಕಾರದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವದೆ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟ್ ನಿದರ್ಶನವನ್ನು 

ಹುಡಿಹಾರಿಸುವಷ್ಟೂ ಕೂವತ್ತು ಇಂದು ಬಂದಿದೆ. ಮರಾಠೀ ಹಿತ ರಕ್ಷಕ ಶಿವಶೇನೆಯ ಈ 

ಉಪಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಮರಾಠಿಯಲ್ಲದ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಿಂದಲೂ ಈ ಸೇನೆಗೆ ಧನಸಹಾಯ ಒದಗುತ್ತದೆ. 

ಆದರೆ ಇಂದು ಹೀಗೆ ಶಿವಸೇನೆಯನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಯಿಸಿ ಛೂ ಬಿಟ್ಟ ಮೂಲಕ ಮುಂಬಯಿ 

ಸರಕಾರವೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ದೂಷಣೆಗೆ ಗುರಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 

ಶಿವಸೇನೆಯ ದೊಂಬಿ 

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಗಡಿಸಮಸ್ಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವಸೇನೆ ದೊಂಬಿಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿತು. 

ಸುಮಾರು ೧೬೦.೦ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಕಾರ ೬೦೦ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಿತು. ಒಂದು 
ವರ್ಷ ವಿಶೇಷ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆದು ೧,೦೦೦ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಯಿತು. ಸುಮಾರು 

೨.೦೦೦ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಾದವು. ಬಾಳಠಾಕರೆಯ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರೇ 

ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಇಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧಸರಕಾರದ ಅಪೀಲು 

ಊರ್ಜಿತವೇ ಇದೆ. 

ಮೊನ್ನೆತಾನೇ ಭಿವಂಡಿ, ಜಳಗಾಂವ, ಠಾಣಾಗಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಅಂಧ ದ್ವೇಷ 
ನಗ್ನ ನೃತ್ಯವಾಡಿತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ತೋರಿಕೆಗೆ ಹಿಂದೂ-ಮುಸ್ಲಿಂ ತಿಕ್ಕಾಟದ ಸ್ವರೂಪ ತಳೆದರೂ ಈ 
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ದೊಂಬಿಗಳ ಹಿಂಸೆ ಹತ್ಯೆ ನಡೆಯಿಸಿದವರ ವಯಸ್ಸು ೧೬-೨೫. ಈ ನವಯುವಕರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ 

ಭಾವನೆಯು ಬಲಿಷ್ಠವಿರುವದು ಅಶಕ್ಕ. ಇವರಲ್ಲಿ ಬರೇ ಸತತ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ಹುರಿಗೊಂಡ 

ಉರಿ ಕಾರುವ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆಯೊಂದೇ. 

ತಾತ್ಪರ್ಯವೇನು? 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಆಳುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪತ್ತುಗೇಡು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು 

ಆ ದೊಂಬಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಉತ್ತೇಜನೆ ನೀಡಿತೆಂದೂ ಒಂದು ವಾದವಿದೆ. 

ಒಟ್ಟಾರೆ ಏನು? ಜನತೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ತರಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಚುನಾಯಿಸಿದ ಸರಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗೆ 

ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಾನಿಕ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಜಾತೀಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ತ್ವೇಷ-ದ್ವೇಷಗಳ ಭ್ರಷ್ಟ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ : 

ಪಳಗಿದ ಧುರೀಣರ ಸ್ವಾರ್ಥಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಸರಕಾರ-ಎಂದು ಜನತೆ ತಿಳಿಯತತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 

ಇನ್ನೇನು ಗತಿ? 

ಇ 

"ಜನಸೇವಕ' ಜುಲೈ ೨೬, ೧೯೭೦ 
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ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸ್ಥಾನಬದ್ಧತೆಯ ಪೂರ್ವಾಪರ 

ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಶಾಸನದ ಆಸನ ಸ್ಪಿರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸ್ಥಾನ ಒದ್ದತೆಯ 

ಕಾನೂನನ್ನು ಜಾರಿಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಾಯಕರ ಹಾಗೂ ಯೋಧರ ವಿರುದ್ಧ 

ಅದನ್ನು ಅವರು ಯಶ್ಚಸಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟ ಬಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. 

ತಗ್ಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸ್ಥಾನ ಬದ್ಧತೆಯ ಕಾನೂನಿನ 

ಅಮಲು ಸಮಾಪ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿದೆ ಮುಗಿಯಿತೆ? 

ಸ್ವರಾಜ್ಯದ ಆಳರಸರಿಗೂ ಈ ಕಾನೂನು ಅಗತ್ಯವೆನಿಸಿತು-ನವೋದಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ 

ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ 

ಪ್ರಯೋಗಿಸುತ್ತದೆಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷದವರ ಕೂಗು ಕೇಳಿಸಿತು. ಕೊನೆಗೂ ಈ ಕಾನೂನು ತನ್ನ 

ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸಿತು. ಅದೂ ಯಾವಾಗ? ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ, ಹತ್ಕಾಕಾಂಡಗಳ 

ಕಾಯಿದೆಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನೆರಹಾವಳಿಯಂತೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ! 

ರಾಜಾಜಿ ಆರೋಪಿಸುವ “ಸರಕಾರೀ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ” ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹೊರಟ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯ 

ಎರಡನೆಯ ಸರಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ! (ಬೇರೆ ಯಾವ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯೂ ಇಂಥ ಕಾನೂನು 

ರದ್ದುಮಾಡಿ ಆತ್ಮಘಾತಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೆರೆದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ!) 

ಪುನರುದ್ಧಾರ ಶಕ್ಕವಾಗಲಿಲ್ಲ! 

ಈ ಕಾನೂನಿನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಅನುಕೂಲವಿತ್ತು. 
ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತಂದು ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ವಿಭಜನೆ 
ಆಯಿತು. ಆಳುವ ಪಕ್ಷವೆ ಇಬ್ಬಾಗವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು 

ಪಾಸು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಬಹುಮತ ಸಿಗದಂತೆ ಆಯಿತು-ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಬಹುಮತಕ್ಕಾಗಿ 

ಆಡಳಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಈ ಪಕ್ಷಗಳು 

ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸ್ಥಾನಬದ್ಧತೆಯ ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದವು! 

ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾನೂನಿನ ಉದ್ದಾರ ಅದರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳಿಗೇ ಬಿಟ್ಟು 
ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು. ರಾಜ್ಯದ ಹಿಂದೆ ರಾಜ್ಯ ಈ ಕಾನೂನನ್ನು ತಿರುಗಿ 
ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ತಾನ, ಓರಿಸಾ, ಅಸಾಮ, 
ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಜಮ್ಮೂ ಕಾಶ್ಮೀರ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವು. 
ಈ ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೇರಿದ ಸರಕಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ್ದು. 

ನಕ್ಸಲ್ ಪಿಡುಗಿಗೇನು. ಮದ್ದು? 

ನಕ್ಸಲೀಯರ ಹಾವಳಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಲಿನ ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 



೩೪೮ ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ 

ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಂತಿಲ್ಲ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಸರಕಾರವು ಈ ಹಾವಳಿಯ: ಬೆನ್ನು 
ಮುರಿದಿದೆಯೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಈ ನಕ್ಷಲೀಯ ಉಪಟಳದ ಬಗೆಗೆ ಉಪೆಕ್ಷೆ ಎಂದಿಗೂ 
ಕ್ಷೇಮವಲ್ಲ. ಈ ಪಿಡುಗು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಡೆ ಎತ್ತುವಂತಹದು. ಸುಶಿಕ್ಷಿತರ ನಿರುದ್ಯೋಗ, 
ಬಡ ರೈತರ ಭೂಮಿದಾಹ, ನವ ಯುವಕರ ತಾಳ್ಮೆಗೆಟ್ಟ ತ್ವೇಷ-ಈ ಮೂರು ಒಟ್ಟಾದಾಗ ನಕ್ಷಲೀಯ 

ಸಿಡಿಗುಂಡು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ-ಯಾವ ನೆವಕ್ಕೂ ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾವೋ ವಿಚಾರ ಪ್ರಚಾರ 

ಈ ಸ್ಫೋಟದ ಕಿಡಿ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹತ್ತಿಯೋ ಒಂದು ಬತ್ತಿಯೋ (08601) ಇದ್ದಂತೆ! 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಸಲೀಯರು ತರಾಯಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಡಿಯ ಗುಡ್ಡಗಳಲ್ಲಿ 

ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಈ ದಳ್ಳುರಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ 
ಹಬ್ಬಲು ಅಡೆ-ತಡೆ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲವೇ ಒಂದು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಉದಾಹರಣೆ. 

ಅಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತರಂಗದ ಸರಕಾರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೆ ನಿಷ್ಠುರ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಈ ಚಳವಳಿ 

ಈಗಿನ ವಿಕಾರ ಗೆಟ್ಟ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. (ಇಂದು ಕಲಕತ್ತೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೂ ನಕ್ಸ್ಲೀಯ 

ಪುಂಡ-ಗುಂಡ ಚಳವಳಿಗಾರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯಸ್ಥಾನಗಳಾಗಿವೆ. ಒಳರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿದು, 

ಹೊರರೋಗಿಗಳಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ನಕ್ಷಲೀಯ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೇಡರ ಬಲೆಯನ್ನು 

ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.) 

ಪ್ರತಿಬಂಧ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಹಾರವೆ? 

ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಗ್ರ ಶೀಘ್ರ ಪೋಲಿಸ್ ಕ್ರಮ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾನೂನಿನ 

ಬಂದೋಬಸ್ತು-ಇದು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಇದು ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ. 

ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಈಗಿದ್ದ ಭೂಮಿಯ ಕಾಯಿದೆಗಳನ್ನೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿಯ ಸಮರ್ಪಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನೂ 

ಅದಷ್ಟು ಲಗು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರದಿದ್ದರೆ ಈ ದಾಹದ ದ್ರೋಹ ಹತ್ತು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಬ್ಬುವದು. 

ಮತ್ತು ಹಲ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರೊಟ್ಟಿ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು 

ತಪ್ಪದೆ ಮುಂದಾಗುವವು. 

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಈಗ ಈ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸ್ಥಾನಬದ್ಧತೆಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಊರ್ಜಿತ 

ಮಾಡಿದುದರ ಉದ್ದೇಶವೇನು? ಕೇವಲ ತರಾಯಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿಯ ನಕ್ಸಲೀಯ ಉಪಟಳವನ್ನು 

ತಗ್ಗಿಸಲಿಕ್ಕೇ? ಆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ದೊಂಬಿ ಗಲಭೆಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ 

ತಾಪದಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಈಗಾಗಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿಯ ೭ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 

ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಸರಕಾರವು ತನ್ನ ವಿಧಿವತ್ತಾದ ಮಂಜೂರಿಯನ್ನು ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ 

ಸಂಘಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಹೊಸ ಕಾಯಿದೆಯನ್ನುಪಯೋಗಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಿ 

ಇಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘಗಳ ಮಂಜೂರಿ ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಗೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರೆಸಂಟದ 

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಷ್ಟೇನು ಉಗ್ರವಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದಾಗ ವಿಶೇಷ ಬಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಇತರ ತಟಸ್ಥ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುವ ಅವಿವೇಕವನ್ನು ಸರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 



ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಪುಟ-೯ ೩೪೯ 

ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಪಕತೆ 

ಈಗ ಊರ್ಜಿತ ಮಾಡಿದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನೂನು ಒಂದು ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ 

ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸ್ಥಾನಬದ್ಧತೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನದ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷ. ಆ 

ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಂಧನದ ವಿರುದ್ಧ ಸರಕಾರದ ಮೇಲೆ ಯಾವದೇ ವ್ಯಾಜ್ಯ ವ್ಯವಹರಣೆ ಫಿರ್ಯಾದಿ 

ನಡೆಯಲಾರದು. ಇದರ ಗುರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಚಳವಳಿಯನ್ನೂ ಭೂ ಆಕ್ರಮಣದ ಚಳವಳಿಯನ್ನೂ 

ಕೂಡಿಯೆ ಶತ್ತಿಕ್ಕುವದಾಗಿದೆ. 

ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯ ವಿರೋಧೀ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ ಜನತಾ ವಿರೋಧೀ 

ಕ್ರಮವೆಂದು ಕಟುವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಿಸಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಲದಲ್ಲಿಯ ನಕ್ಸಲೀಯ ಹಾವಳಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕಲು 

ಇದೇ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಉಪಾಯ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರುತ ಪ್ರಧಾನಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಾಗ 

ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ನೇಮಿಸಿದ ಮಂಡಳದಲ್ಲಿಯ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 

ಪ್ರಭೃತಿ ಪಕ್ಷಗಳೇ ಈ ಉಪಾಯವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಲೂ ಇದೇ ಭಯ. ಸರಕಾರ ಈ 

ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ? ನಕ್ಸಲೀಯರ ಬದಲು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 

ಇತರ ವಿರೋಧೀ ಪಕ್ಷದವರನ್ನೂ ಸೆಹೆ ಹಿಡಿದು ಇಟ್ಟರೆ? ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವೇನು? 

ರಾಜಕಾರಣದ ಹೂಟ 

ಯಾವ ಸರಕಾರಕ್ಕೂ ಯಾವ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದರ ವಿನಿಯೋಗದ ಬಗೆಗೆ 

ಈ ವಿಕಲ್ಪವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯ ಶಾಂತತೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ 

ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಸರಕಾರಗಳಿಗೇ ಒಪ್ಪಿದ್ದು. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಂಧಿಸುವ ಯಾವ 

ನಿರ್ಬಂಧವನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಹಾಕಿಲ್ಲ; ಹಾಕಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನೆಹರೂಜಿಯ ನಂತರ 

ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರಗಳಿಂದಲೆ ಬಲ-ಬೆಂಬಲ. 

ಇಂಥಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವನ್ನೇ ಹೊಣೆಗಾರ ಮಾಡುವದು(?) ಪಕ್ಷೀಯ ರಾಜಕಾರಣದ 

ಒಂದು ಹೂಟ. 

ಇಂದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯ ವಿರುದ್ದ ಬೀಸಲು ಯಾವ ಕಡ್ಡಿಯೂ ದೊಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ! 

ಇಂದಿರಾ ಸರಕಾರ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟರ ಬೆಂಬಲದಿಂದಲೇ ಬದುಕಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೆ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷವಾಗಿ 

ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಂಡು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟರು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಲಭೆ ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಮೂಲವೆಂಬುದನ್ನು 

ಗ್ರಹಿತವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಕ್ಸಲೀಯ ಚಳವಳಿ, ಭೂಮಿ ಆಕ್ರಮಣ ಚಳವಳಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಟಳಗಳಿಗೆಲ್ಲ 

ಇಂದಿರಾ ಸರಕಾರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ಉಪಾಯ ಹೂಡಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ-ಎಂದು ಆರೋಪಿಸುವದೇ 
ಮುತ್ಸದ್ದಿತನವೆಂದು ಅನೇಕ ವಿರೋಧೀ ಪಕ್ಷಗಳು-ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 
ನಂಬಿದಂತಿದೆ. 
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ಕವಲೊಡೆದ ಕಮುನಿಷ್ಟರು 

ವಸ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯೆಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟರು ಮೂರು ಕವಲಾಗಿ ಒಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಲ 
ಕಮ್ಮುನಿಷ್ಟರೂ ತಮಗೆ ಅನುಕೂಲವೆಂದೆನಿಸಿದಾಗಲೆ ಇಂದಿರಾ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮತ 
ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಎಡ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟರೇ ಮೊನ್ನೆ ಅವಿಶ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿ ತಂದದ್ದು! ಹಿಂದೆ ಇಂದಿರಾ 
ಗಾಂಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾಗ ಪ್ರಧಾನಿ ನೆಹರೂರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸು ಬೀರಿಯೋ ಹೇರಿಯೋ 
ಕೇರಳದಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಥಮ ಕಮ್ಯುನಿಷ್ಟ್ ಸರಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಕಾರಣರಾದರು. ಅದನ್ನು 
ಶ್ರೀ ನಂಬೂದ್ರಿಪಾದರ ಈ ಪಕ್ಷ ಇನ್ನೂ ಮರೆತಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಿಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಕ್ಸಲೀಯ 

ಆಗ್ಲಿಭಕ್ಷಕರ ದಾರಿಯೇ ಬೇರೆ. ಅವರು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವದಾಗಲಿ ಸತ್ಯ 

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸುದ್ದಿ ಅಲ್ಲ! ಆದಾಗ್ಯೂ ಇಂಥ ಸರಕು ಇಂದು ಯಾವ ಬೆಲೆಗೂ ಮಾರಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ! 

ಬರೇ ಕಾಲು ಜಗ್ಗಾಟ! 

ಇದು ಇಂದಿನ ರಾಜಕೀಯದ ವಿಶೇಷ. ಇಂದು ದೇಶದ ಸತ್ಕಸ್ಥಿತಿಗೂ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿಗೂ 

ಇಲ್ಲಿಯ ವಿವಿಧ ಪಕ್ಷಗಳ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವೂ ಇರವಂತೆ ಕಾಣುವದಿಲ್ಲ. 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಕ್ಷವೂ ತನ್ನದೇ ಮಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದ್ಯೂತವಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ 
ಕಾಲುಜಗ್ಗಲು ಯಾವದೇ ಸಾಹಸಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮೊನ್ನಿನ ಅವಿಸ್ವಾಸ ಗೊತ್ತುವಳಿಯ 

೯ನೆಯ ಭಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಎರಡು-ಮೂರು ದಿನಗಳನ್ನು-ಅದೂ ಆರಂಭದ 

ದಿನಗಳನ್ನು!-ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆ ಗೊತ್ತುವಳಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೂ ಮೊದಲಿಗೇ 

ಗೊತ್ತಿತ್ತು. 

ದೇಶದಲ್ಲಿಯ ಘನಘೋರ ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಭೂಮಿ ದಾಹದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ 

ವಿಧಾಯಕ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚನೆ ಹುಡುಕಲು ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಈ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು 

ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ದೇಶದ ದುರ್ದೈವ. ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಸ್ಥಾನಬದ್ಧತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇದೇ 

ಪೇಚಿಗಾಗಿದೆ. 
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ಕೊನೆಯ ವಂದನೆ 

ಬಹುಶ: ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಲೇಖವು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು “ಜನಸೇವಕ'ದ ಕೊನೆಯ 

ಸಂಚಿಕೆಯು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೆಯುವದೂ ಬರೆಯಬೇಕಾಗಿ ಬಂದದ್ದೂ ಘೋರ 

ಕಷ್ಟವು-ಅದಕ್ಕೂ ಘೋರ ದುರ್ದೈವವು 

ಒಂದು ವಿಕಟವಿಧಿ 

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳೂ, ಸಾಪ್ತಾಹಿಕಗಳೂ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೆಲಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯುತ್ತವೆ. 

ಗ್ರಾಹಕರ ಅಭಾವದ ಗ್ರಹಣಬಾಧೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತವೆ. 

ಆದರೆ ನಮ್ಮ "ಜನಸೇವಕ'ವು ಕಳೆದ ಹದಿನೇಳುವರೆ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸವನೆ 

ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಶಿಖರವನ್ನು ಭರದಿಂದ ಏರುತ್ತಲೇ ಹೋಯಿತು. ಆದರೆ. ಏರಿದವನು 

ಬೀಳಲೇಕೆಂಬುದೂ ಒಂದು ವಿಕಟ ವಿಧಿನಿಯಮವೋ ಏನೋ! 

ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಲೋಕಪುಸಿದ್ಧಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವಾಳದ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ನೀಡುವ 

ಮುಖ-ಪಾತ್ರತೆ ಇವನ್ನು ಗಳಿ ಸಸಿಯೂ ಬೆಳೆಸಿಯೂ..ಜನಸೇವಕದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ 

ಹೋಯಿತೆಂದು. ಅದರ ಚಾಲಕ ಸ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫೆರ್ ಟ್ರಕ್ಟಿನ ಕಟು ಅನುಭವವಾಯಿತು. 

ಅನಿವಾರ್ಯ ದುದೆ ರವ 

ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಷ್ಠುರರೆಂದು ಹೆಸರಾದ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ದಿನಕರ 
ದೇಸಾಯಿಯವರು ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟರು. ಇಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೂ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಸಿದ್ಧಿಯನ್ನೂ ಮೆರೆದ “ಜನಸೇವಕ'ವು ಇಷ್ಟು 
ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಮುಗಿಸುವದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ದುರ್ದೈವಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದು. 

ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸೃಷ್ಟೀಕರಣವೂ ಅಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನವೂ ಅಲ್ಲ, 
ಸಾಂತ್ಚನೆಯಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ. 

ಜನಸೇವೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆ 

ಜನಸೇವಕವು ನನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಗೆ ನಿಜವಾದ ಜನಸೆ ೇೀವೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿತು. ನನ್ನ 
ಲೆಕ್ಕಣಿಕೆಯನ್ನೂ , ಒಕ್ಕಣಿಕೆಯನ್ನೂ ಜನಸೇವೆಗೆ ಪಳಗಿಸಿತು. ಈ ಹಿಂದೆ, ೨ನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ೨ ವರ್ಷ “ಬೆಳಕು' ಪತ್ರಿಕೆಗೂ, ಅನಂತರ ೫೦ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ೩-೪ ವರ್ಷ "ನಾಗರಿಕ'ಕ್ಕೂ 
ನಾನು ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 

ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಕ ಒಮಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 
ಶ್ರೇಣಿಯ ಒಬ್ಬ ಗಣ್ಯ ಲೇಖಕನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುದ್ದಿನ "ಜನಸೇವಕ'ವೇ ಸರಿ. 
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ದಿ. ಚಿತ್ತಾಲರ ನೆನಪು 

೧೫ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ದಿ. ದಾಮೋದರ ಚಿತ್ತಾಲರ ಆಗ್ರಹದಿಂದ ಸನ್ಮಿತ್ರ ದಿನಕರ 
ದೇಸಾಯಿಯವರು ಮುಕ್ತಹೃದಯದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು “ಜನಸೇವಕ'ದ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 
ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಗಳಿಗೆ-ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಮತ್ತು ಸಮಾಜವಾದಗಳಿಗೆ-ಭಂಗತರದೆ ನಾನು 
ಬಾ 00110500" ಭೂಮಂಡಳದಲ್ಲಿ ಯಾವದೇ ವಿಷಯದ ಬಗೆಗೆ ಬರೆಯಬಹುದೆಂದು 
ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ಇತ್ತರು. 

ಅಂದಿನಿಂದ "ಜನಸೇವಕ'ದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಾರ್ದ ಸೌಹಾರ್ದದ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಆನಂದ, 
ಶ್ಯಾಮ ಹುದ್ದಾರ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪೈ ಪ್ರಭೃತಿಗಳೊಂದಿಗೆ: ನನ್ನ ಸಹ ಪ್ರವಾಸ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 
ಇಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಂತರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಎರಕ, ಹೃದಯ ಸಂವಾದ, ನಿರ್ಭರ ಭಾವೈಕ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ 
ಚ್ಯುತಿಯೂ ಬಾರದು; ಅದು ನಿರಂತರ ನಿಲ್ಲುವದು, ನಡೆದೇ: ನಡೆಯುವದು. ಅದರ ಹಿಂದೆ 
ದಿನಕರನ ಪ್ರಭಾವಲಯದ ರಕ್ಷಾ ಕವಚವಿದೆ. 

ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ 

"ಜನಸೇವಕ'ದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ವಾರಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಸಲವೂ ಹೊಸ ಹುರುಪಿನ 

ಅನುಭವಗಳಾದವು. ಓದುವವರಿಗೆ ಹೇಗೋ, ನನಗಂತೂ ಬರೆಯಲು ಬೇಸರವೆಂಬುದೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. 

ಮೊದಲನೆಯ ಲೇಖ ಬರೆದಷ್ಟೇ ಹುಮ್ಮಸದಿಂದ ಕಳೆದವಾರದ ಲೇಖನವನ್ನೂ ಬರೆದೆನು. 

ಇಂದು ಆ ಹುಮ್ಮಸವಿಲ್ಲ. "ಜನಸೇವಕ'ದಲ್ಲಿಯ ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳು ನನಗೆ ಅಪಾರ 
ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನೂ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನೂ, ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟವು. ಪ್ರತಿವಾರವೂ ಎಂಬಂತೆ 

ಇತರ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕಗಳು ನನ್ನ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. 

ಧನ್ಯವಾಯಿತು 

ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಗತಗೋಷ್ಠಿ. ತಾಯಿಯ ಕಾಯಿಲೆ ಅಯುರ್ಮಾನ ಬಾಲೆಗೇನು ಗೋತ್ತು? 

ಬಾಲೆ ತಾಯಿಮೊಲೆಯುಂಡು ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊದಲುತ್ತ ಚಿನ್ನಾಟವಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗಲೇ 

ತಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದರೆ? ಬಾಲೆಯ ಪಾಲಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅಗಮ್ಯ ಸಂಗತಿ. 

ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೂ ಹಾಗೆಯೇ. ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಈ 

ಪತ್ರಿಕಾತಾಯಿ ಹೀಗೆ, ಏಕೆ. ಹೇಗೆ: ಫಕ್ಕನೆ, ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು? ಈ ತಾಯಿಗೆ ನನ್ನ 

ತೊದಲ್ನುಡಿಯ ಕೊನೆಯ ವಂದನೆ. ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಂ್ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ "ಜನಸೇವಕ' 

ಆದರ್ಶವಾಯಿತು. 

“ಧನ್ಯವಾಯಿತು ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ'' 
"ಜನಸೇವಕ' ಆಗಸ್ಟ್ ೨, ೧೯೭೨ 
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ಅನುಬಂಧ 

ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಬದುಕು-ಬರಹ 

ಬದುಕು 

ಜನನ ೧೨-೯-೧೯೧೨ ಜುರಾಗ. ೧5% ಗಿ೧ಣ-೨೦ಎ್ರ 

ಪ್ರಾಥಮಿಕ (ಗೋಕರ್ಣ), ಮೆಟ್ರಿಕುಲೇಶನ್. (ಗಿಬ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕುಮಟಾ), 

ಆರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ (ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜ್, ಧಾರವಾಡ) ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ. 

(ಮುಂಬೈ ಪ್ರಾಂಥಕ್ಕೆ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ) ಹಿಂದಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷಾ ವಿಶಾರದ. 

೧೯೩೭ ರಿಂದ ೧೯೭೬ರವರೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲಾ ಅಧ್ಯಾಪಕ. 

೧೯೫೩ರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಜಾತಿಯ ವಿವಾಹ. ಪತ್ನಿ : ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ, 

(೧೯೫೪ರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ- ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ). 

ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳೂಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಂಪರ್ಕ : 

ಳ್ಳ, 

ಈ 

2 

ಸಂದ ಗೌರವಗಳು 

"0೦8೮55 0೦£1)/50೯0' ಸಂಪಾದಕ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವ್ಯಾಸಂಗ ವಿಸ್ತರಣ ವಿಭಾಗದ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ 

ಸದಸ್ಯ. 
. "ಆಕಾಶವಾಣಿ' ಧಾರಾವಾಡ ನಿಲಯದ ಸಲಹಾಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ. 

- ಉ.ಕ. ಜಿಲ್ಲಾ ಲೇಖಕ, ಪ್ರಕಾಶಕ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. 

ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (೧೯೭೩). 

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವಜ್ರಮಹೋತ್ಸವ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (೧೯೭೭). 
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (೧೯೮೦). 

ವರ್ಥಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (೧೯೯೨) 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ (೧೯೯೩). 

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರದ “ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' (೧೯೯೩). 

"ನವಮಾನವತಾ ವಾದ' ಕೃತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (೧೯೯೫) 

ಮಂಗಳೂರಿನ “ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸಿ' (೧೯೯೬) 
"ಮೀನಾಕ್ಷಿ' ಕೊಂಕಣಿ ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 
(೧೯೯೬) 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಾ: ಶಂಭಾ ವಿಚಾರ ವೇದಿಕೆಯ ಸಂಶೋಧನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (೧೯೯೭) 



ಬರಹ 

ಪ್ರಕಟಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು 

ಟ್ 

"ಗೆ ಸತ್ ಈ? 

ಸ” 

ಢಿ 

೧೧. 

(೨ಎ. 

೧೩. 

೧೪. 

೧೫. 

ಈ [2 

೧೮. 

೧೯, 

[ಅ 

೨(), 

ಮು 

ಸೆ 

೧೯೩೦ ರಿಂದ ಲೇಖನ ವ್ಯವಸಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ. ಮೊದಲ ಲೇಖನ " ಶಾಂಡಿಲ್ಕ 
ಪ್ರೇಮ ಸುಧಾ' (ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಸ ಸಂಕಲನ). 

ಶಾಂಡಿಲ್ಕ ಪ್ರೇಮಸುಧಾ (ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಸಂಕಲನ) 

ಗಂಡು-ಹೆಣ್ಣು 

ಪ್ರೀತಿ 

ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ರೂಪರೇಖೆಗಳು 

ಮಾರ್ಕ್ಸವಾದ 

ಪಶ್ಚಿಮದ ಪ್ರತಿಭೆ ಭಾಗ - ೧ (ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ) 

ಪಶ್ಚಿಮದ ಪ್ರತಿಭೆ ಭಾಗ - ೨ (ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ) 

ಸತ್ಕಾರ್ಥಿ (ವ್ಯಕ್ತಿ ಚಿತ್ರಣ) 

ದೇವತಾತ್ಮ (ಹಿಮಾಲಯ ಪ್ರವಾಸವರ್ಣನೆ) 

. ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾಗ - ೧ 

ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಭಾಗ - ೨ 

ಬಾಳಿನ ಗುಟ್ಟು 

ವಿಚಾರವಾದ 

ಕೇಶವಸುತ (ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ) 

ನಾನಾಲಾಲ (ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ) 

ಭಾರತೀಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಇತಿಹಾಸ (ಮೂಲ ಮರಾಠಿಯಿಂದ ಅನುವಾದ) 

.- ಪಂಜಾಬಿ ಕತೆಗಳು (ಅನುವಾದಿತ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ) 

ಬಿಳಿಯ ಕೊಕ್ಕರೆ (ಅನುವಾದಿತ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ) 

ಮಣ್ಣಿನ ಮನುಷ್ಯ (ಅನುವಾದಿತ ಕಾದಂಬರಿ) 

ಮಲೆನಾಡಿಗರು (ಅನುವಾದಿತ ಕಾದಂಬರಿ) 

ವಿಶ್ವದ ಅಖ್ಯಾಯಿಕೆಗಳು (ಕಥಾ ಸಂಕಲನ) 

ಶ್ಯಾಮರಾವ್ ವಿಠ್ಠಲ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ (ಜೀವನ ಪರಿಚಯ) 

ಥಾಮಸ್ ಎಡಿಸನ್ (ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ) 



೨೪. 

. ಕ್ರೌಂಚದ್ದನಿ (ಗೀತ ರೂಪಕಗಳು) 

ಕೆ 

೩೦. 

೩೧. 

ಡಿ, 

೩೪. 

೩೫. 

೨೬. 

ಶಿಷ್ತಿ 

೩೮. 

೩೯. 

೪೦ 

೪೧. 

ಬ 

೪೩, 

೪೪. 

೪೫. 

ಅಸ್ತಾ, 

೪2. 

೪೮. 

೪೯. 

ಒಲವಿನ ಒಗಟು (ನಾಟಕ) 

. ಬರ್ಲಿನ್ ಬಂದಿತು ಗಂಗೆಯ ತಡಿಗೆ (ಅನುವಾದಿತ ಕಾದಂಬರಿ) 

೭. ಗೋಕರ್ಣದ ಕಥೆ (ಪರಿಚಯ) 

- ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಗಣಪತಿರಾವ್ (ಪರಿಚಯ) 

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ವಿಚಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಪ್ರಜ್ಞಾನೇತ್ರದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ (ಶಂಬಾ ಕೃತಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ) 

ಕಣವಿ ಕಾವ್ಯದ್ಧಷ್ಟಿ (ಸಮೀಕ್ರೆ) 

ಕಂಪಿನ ಕರೆ (ಬೇಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಸಮೀಕ್ಷೆ) 

- ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ 

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಡ್ರೆಲ್ಲಾ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಜನ-ಜಾತಿ ಪರಿಚಯ) 

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ತೂಕಡಿಸಿದಾಗ (ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ) 

ವ್ಯಾಸ ಪರ್ವ (ದುರ್ಗಾಭಾಗವತರ ಮರಾಠಿಕೃತಿಯ ಅನುವಾದ) 

ಕಟಾಕ್ಷ (ವೈಚಾರಿಕ ಲೇಖನಗಳ ಸಂಕಲನ) 

ಕರ್ಣಾಮೃತ (ರೇಡಿಯೊ ನಾಟಕಗಳು) 

ಆಕಾಶ ನಾಟಕಗಳು (ರೇಡಿಯೊ ನಾಟಕಗಳು) 

- ನವ ಮಾನವತಾವಾದ 

ನಾಸ್ತಿಕನು ಮತ್ತು ದೇವರು 

ದಿನಕರ ದೇಸಾಯರ ಕಾವ್ಯ (ಸಮೀಕ್ಷೆ) 

ಗ್ರೀಕ್ ದಾರ್ಶನಿಕರು 

ಆರ್ಕೆಷ್ಟಾ ಮತ್ತು ತಂಬೂರಿ 

ನವ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ನಾಯಕರು (ಕವಿ-ಕಾವ್ಕ್ಯ ಪರಿಚಯ) 

ಲೋಕಾಯತ (ಚಾರ್ವಾಕ ದರ್ಶನ) 
ಮಾನವ್ಯ ಕವಿ (ಸನದಿ ಕಾವ್ಕ ಸಮೀಕ್ರು 
ಉತ್ತರಣ (ವಿಷ್ಣು ನಾಯ್ಕರ ಕಾವ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆ) 

ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಭಾಗ: - ೧ 



೫೦. ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಭಾಗ - ೨ 

೫೧. ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಭಾಗ - ೩ 

೫೨. ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಭಾಗ - ೪ 

೫೩. ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಭಾಗ - ೫ 

೫೪. ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಭಾಗ - ೬ 

೫೫. ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಭಾಗ - ೭ 

೫೬. ಸಮಗ್ರ ಸಂಪುಟ ಭಾಗ - ೮ ಓಗಿ ಗ. ೧ 

ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ೬೫. ೧0 
೫೭. ಶ್ಕಾಮರಾವ್ ವಿಠ್ಠಲ ಕೈಕಿಣಿ 

ಕೊಂಕಣಿಯಲ್ಲಿ 

೫೮. ಮೀನಾಕ್ಷಿ (ಕವನ ಸಂಕಲನ) 

ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ 

೫೯. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಕಾಚಾ ಇತಿಹಾಸ (ಮುಗಳಿಯವರ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆಯ 

ಮರಾಠಿ ಅನುವಾದ). 

೬೦. ಭಗವಾನ್ ನಿತ್ಕಾನಂದ (ರಮೇಶ ನಾಡಕರ್ಣಿಯವರ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಯ ಮರಾಠಿ 

ಅನುವಾದ). 

೬೧. ಮಾರೀ ರಸಯಾತ್ರಾ (ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮರಾಠಿಗೆ) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನಸೂರರ 

ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆ) 

೬೨. ಅಗ್ನಿವರ್ಣ (ಮುಗಳಿಯವರ ಕಾದಂಬರಿಯ ಮರಾಠಿ ಅನುವಾದ). 

ಇವುಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ನಾಡಿನ ವಿವಿಧ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಸಾವಿರಾರು ಅಂಕಣ ಬರಹಗಳೂ, 

ಬಿಡಿ ಲೇಖನಗಳೂ ಇವೆ. 











ಮನುಷ್ಯನ ಆಸ್ಥೆಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುದೆಲ್ಲವೂ, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ನಮಗೆ 

ಎರಿಯಾ ಎಂ ಮು ಬಮ ಭಟ ಮುದ ಮು ಮುಟವು ಟುಟ ಮಜ 
ಮಾರನ ಯಿ ಯು ಮಯುಯಿಯತು ಪಿಯು ಘನ ಮು ಪುಮ ಎಬ ಪ 

ನಾಯಿ ವದಸಿ ಯುವಿ ವಿ ಮಯಯ ಮು ಭೂಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯಪ್ರಿಯತೆಯಲ್ಲ. 

ಕೇವಲ ಬುದ್ದಿ ಆಗಿದ್ದದ್ದು ಮನಸ್ಸಾಗಿ, ಮನಸ್ಸು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಾಗಿ 

ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವದರ ಕಡೆಗೆ ಗೌರೀಶ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಾಮ ಇಬುಭ ಯು 

ಅದರ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮಾನವ ವಿಕಾಸದ ಪರಮೋಚ್ಛ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದ "ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ 
ನಾಯ (01 ಬಸು ಬಬ ಗು ಭಂ ಮು ಭಮುಷಿ 

ಎಂ ನ್ 4 ಇಸು ಠಿ ಶಿ 

ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 

"ಪ್ರಶ್ನೆ' ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬೆಳಕು ಕಾಣುವ, 
ಇಲಿಯು ಬು ಹೀಸ ಅಭೀಷ್ಟವುಳ್ಳದ್ದು. ಗೌರೀಶ ಯ ದಗ ಮಮ ಎಂಎಂ ಎಮು 

ರಾವನ ಮಯ ಹಬ ಎಮ ಹಿನ ನಟ ಮು ಪಯ ಭು ಎಟ 
ಬೆಳಕಿನ ಹಂಬಲವಾಗುತ್ತ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರವಾದಿಯೊಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ 
ಮಾನವತಾವಾದಿಯಾಗುವ ಈ ಇಂಥ ಬಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ 
ಆಗಲಾರದು. 

ನಮನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನೆಡೆ ಒಯ್ಕುವ ಹಂಬಲಹೊತ್ತು ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದ 
ಸಂಗತಿಯೊಂದು ತಾನೇ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಂಥ ದುರಂತ ಇನ್ನೊಂದಿರಲಾರದು 
ಜರಯಾ ನಂ ಪು. ಉಮ ಎಂಬು ಎ ಎದು ಮಯ ಎಂಮುಎ 
ನಾ ಎನು ಹ ಭಿಮ ಮೂ 

- ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ 


